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Grupo Parlamentario de En Marea
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175092
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Deputación Provincial de Pontevedra co ciclo medio e superior de formación profesional e, se é o
175095
caso, as previsións do Goberno galego ao respecto
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Sobre a presentación polo Goberno galego dun informe respecto da aplicación dos preceptos da
Lei de dereito civil de Galicia e daquelas normas para a conservación, modiﬁcación e desenvolve175109
mento das institucións do dereito civil propio da nosa comunidade autónoma
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Trenor López, Gonzalo e 8 máis
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Sobre as medidas que está a impulsar a Xunta de Galicia para garantir o abastecemento de auga á
poboación diante de posibles episodios de seca, en especial naquelas zonas nas que os sistemas
175112
de abastecemento presentan unha maior vulnerabilidade

ı 55080 - 39415 (10/PRE-012924)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 8 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a posta en servizo do terceiro treito da Autovía do Mo175114
rrazo
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pola zona industrial ou no tránsito polo cemiterio de Boisaca
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Sobre a licitación e execución da obra para a adecuación paisaxística do Camiño Portugués no
175127
termo municipal de Santiago de Compostela

ı 54786 - 33556 (10/PRE-013192)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre o proxecto de execución do viario de acceso ao polígono de San Cibrao coa A-52

ı 54778 - 36816 (10/PRE-013274)

175129

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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de abastecemento presentan unha maior vulnerabilidade
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ı 54964 - 41570 (10/PRE-013386)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a información e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación co incendio declarado na fábrica de Ence, en Lourizán, na ría de Pontevedra, o día 5 de decembro de 2018, así como
os informes que está a manexar respecto das súas repercusións para a saúde e o medio 175140

ı 54784 - 40480 (10/PRE-013571)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a veracidade das conﬁrmacións realizadas polo director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa respecto da homologación dos cursos da Escola de Cantería da De-
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putación Provincial de Pontevedra co ciclo medio e superior de formación profesional e, se é o caso,
as previsións do Goberno galego ao respecto
175142

ı 54779 - 36383 (10/PRE-013983)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as medidas adoptadas e as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para prever e xestionar
futuras secas tras a escaseza de auga do ano 2017, así como a avaliación que fai dos custos que
175145
tivo para a gandaría, a agricultura e os ecosistemas

ı 54965 - 40038 (10/PRE-014036)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
Sobre a cantidade de uva recollida na campaña de vendima de 2018 na denominación de orixe Ribeira Sacra, a súa evolución en relación coa colleita de 2017 e a valoración do Goberno galego ao
respecto
175149

ı 54963 - 41695 (10/PRE-014046)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a posta á disposición por parte do Goberno galego dalgún 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, así como as intencións da Consellería
do Medio Rural ao respecto
175151

ı 54886 - 41427 (10/PRE-014112)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a cobertura informativa dada pola RTVG ao encontro mantido o día 3 de decembro de 2018
polo secretario xeral do PSdeG coa ministra de Defensa, tralo que se anunciou a construción das
fragatas F-110 para a Armada española no estaleiro público de Navantia en Ferrol
175153

ı 54966 - 34118 (10/PRE-014145)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a presentación polo Goberno galego dun informe respecto da aplicación dos preceptos da
Lei de dereito civil de Galicia e daquelas normas para a conservación, modiﬁcación e desenvolve175158
mento das institucións do dereito civil propio da nosa comunidade autónoma
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ı 55062 - 39568 (10/PRE-014203)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Novo Fariña, María Isabel e 7 máis
Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego para potenciar o Grupo de Apoio Loxístico á In175161
tervención da Axencia Galega de Emerxencias

ı 54880 - 43827 (10/PRE-014337)

Grupo Parlamentario de En Marea
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Vázquez Verao, Paula
Sobre os prazos para a posta en marcha e a xestión do futuro centro de atención ás persoas con
diversidade funcional de Ourense, as medidas que vai adoptar no inmediato a Xunta de Galicia
para solucionar a falta de prazas residenciais e o número de ourensás atendidas en centros doutras
175163
provincias

ı 55060 - 44090 (10/PRE-014354)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do impulso durante a X lexislatura dunha lei galega
especíﬁca de protección da infancia e a data estimada para a posta en marcha da Estratexia galega
da infancia e da adolescencia 2016-2020
175165

ı 54968 - 44627 (10/PRE-014412)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego de impulsar a creación dun punto de encontro familiar na
175169
comarca do Salnés, así como de novos centros deste tipo

ı 54951 - 46411 (10/PRE-014575)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos aos convenios asinados así como ás subvencións e axudas de calquera
tipo outorgadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ao Concello
175172
de Lugo no ano 2017

ı 54969 - 46412 (10/PRE-014576)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos aos convenios asinados así como ás subvencións e axudas de calquera
tipo outorgadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional aos concellos
de Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito e Guitiriz no ano 2017
175174

ı 54950 - 46413 (10/PRE-014577)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos aos convenios asinados así como ás subvencións e axudas de calquera
tipo outorgadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional aos concellos
de Baralla, Castroverde, O Corgo, Friol, Guntín, Outeiro de Rei e Portomarín no ano 2017 175176

ı 54949 - 46414 (10/PRE-014578)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos aos convenios asinados así como ás subvencións e axudas de calquera
tipo outorgadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional aos concellos
175178
de Meira, Muras, A Pastoriza, Pol, Rábade, Vilalba e Xermade no ano 2017
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ı 54869 - 50738 (10/PRE-014987)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a opinión e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa non admisión, pola
Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo, do recurso de casación interposto contra
a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no procedemento especial de protección do
175180
dereito de emisión a Cuac FM na frecuencia modulada

ı 55057 - 51440 (10/PRE-015012)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a realización por parte do Goberno galego dalgún estudo para avaliar o impacto do uso de
herbicidas con glifosato nos sectores agrarios, e en particular na apicultura, e as medidas previstas
para evitar o seu uso, así como as súas intencións en relación co abandono do seu uso na rede viaria
e a realización dalgunha xestión diante do Goberno central e das administracións locais para ese ﬁn
175184

ı 54769 - 41771 (10/PRE-015104)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar a perda de postos de traballo e da
capacidade produtiva na empresa Ferroatlántica
175187

ı 54766 - 42210 (10/PRE-015154)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as condicións de cesión e uso por parte da fundación privada Cipri Gomes do antigo instituto
de Viana do Bolo
175190

ı 54763 - 42266 (10/PRE-015170)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para impulsar a responsabilidade social empresarial entre as pequenas e medianas empresas galegas
175192

ı 54762 - 42274 (10/PRE-015171)
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do Programa de unidades mixtas de investigación
175194

ı 54884 - 42536 (10/PRE-015218)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a consideración polo Goberno galego da efectividade dos servizos de transporte á demanda
175197

ı 54961 - 42831 (10/PRE-015264)

Grupo Parlamentario de En Marea
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Sánchez García, Antón
Sobre a retirada da concesión a dúas empresas de transporte público de Galicia

ı 54960 - 43535 (10/PRE-015377)

175200

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da suﬁciencia do número de puntos de encontro
175202
familiar

ı 54883 - 43724 (10/PRE-015402)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da inclusión, no Proxecto de decreto para o desenvolvemento da Lei 10/2013, de inclusión social de Galicia, de solucións efectivas para os novos perfís
da pobreza establecidos durante a crise económica
175205

ı 54958 - 43818 (10/PRE-015422)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da creación de novos puntos de encontro familiar
175208

ı 54956 - 44088 (10/PRE-015461)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade dunha lei galega especíﬁca de protección da infancia
175210

ı 54953 - 44628 (10/PRE-015501)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego de impulsar a creación dun punto de encontro familiar na
comarca do Salnés
175214

ı 54878 - 45045 (10/PRE-015548)

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións realizadas pola Xunta de Galicia para o avance no desenvolvemento do trazado
175217
ferroviario da saída sur de Vigo

ı 54870 - 50736 (10/PRE-016103)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da non admisión polo Tribunal Supremo do recurso
de casación interposto contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no procedemento especial de protección do dereito de emisión a Cuac FM na frecuencia modulada
175220
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ı 54867 - 51504 (10/PRE-016153)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da situación dos servizos de comunicación audiovisual comunitarios sen ánimo de lucro despois da sentenza do Tribunal Supremo en relación cos
175224
dereitos de emisión de Cuac FM

ı 54957 - 43846 (10/PRE-016248)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre a ampliación da rede de puntos de encontro familiar

ı 54868 - 51503 (10/PRE-016324)

175227

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da situación dos servizos de comunicación audiovisual comunitarios sen ánimo de lucro despois da sentenza do Tribunal Supremo en relación cos
dereitos de emisión de Cuac FM, así como as medidas adoptadas ou previstas para garantir eses
dereitos e o desenvolvemento da Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual,
175230
e para asegurar o acceso á licenza

ı 54767 - 42133 (10/PRE-016340)

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

ı 55061 - 42223 (10/PRE-016348)

175233

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre o estado no que se atopa a estrada autonómica OU-533 e as previsións para acometer a súa
mellora
175235

ı 54962 - 42830 (10/PRE-016387)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a retirada da concesión a dúas empresas de transporte público de Galicia

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 54782 - 43241 (10/PRE-016414)

175237

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida ás causas da baixada que presenta desde o ano 2013
o número de viaxeiros na liña A Coruña-Ferrol, a avaliación que fai en relación co seu estado e as
175239
actuacións levadas a cabo ao respecto

ı 54879 - 45044 (10/PRE-016446)

Grupo Parlamentario de En Marea
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Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre os informes e as actuacións realizadas pola Xunta de Galicia para o avance no desenvolve175242
mento do trazado ferroviario da saída sur de Vigo

ı 54768 - 42109 (10/PRE-016677)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Estra175245
texia galega de convivencia-Educonvives 2015-2020

ı 54783 - 43348 (10/PRE-016910)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración da Xunta de Galicia referida ao cumprimento dos obxectivos previstos na Lei
39/2006, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia,
á garantía do acceso con carácter universal e equidade no seu desenvolvemento, e os datos e as
175247
medidas previstas ao respecto

ı 54959 - 43536 (10/PRE-016920)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da suﬁciencia do número de puntos de encontro
familiar e as previsións para aumentar o seu número, reforzar os medios humanos e materiais dos
que dispoñen e o incremento orzamentario preciso
175250

ı 54882 - 43725 (10/PRE-016932)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do proceso de tramitación do Proxecto de decreto
para o desenvolvemento da Lei 10/2013, de inclusión social de Galicia, no relativo á tramitación da
renda de inclusión social de Galicia e das axudas de inclusión social
175253

ı 54881 - 43826 (10/PRE-016937)

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre os prazos para a posta en marcha e a xestión do futuro centro de atención ás persoas con
diversidade funcional de Ourense, as medidas que vai adoptar no inmediato a Xunta de Galicia
para solucionar a falta de prazas residenciais e o número de ourensás atendidas en centros doutras
175256
provincias

ı 54955 - 44089 (10/PRE-016944)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do impulso durante a X lexislatura dunha lei galega
especíﬁca de protección da infancia e a data estimada para a posta en marcha da Estratexia galega
175258
da infancia e da adolescencia 2016-2020
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ı 54954 - 44626 (10/PRE-016962)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego de impulsar a creación dun punto de encontro familiar na
comarca do Salnés, así como de novos centros deste tipo
175262

ı 55059 - 45071 (10/PRE-016982)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o coñecemento por parte do Goberno galego da situación do centro de reforma de menores
Avelino Montero, en Pontevedra, e as previsións respecto do seu saneamento
175265

ı 55058 - 45401 (10/PRE-016995)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as razóns das continuas demoras na posta en funcionamento do Centro de atención para
persoas maiores do Cádavo, no concello de Baleira, así como o prazo previsto pola Xunta de Galicia
175268
para a súa apertura

ı 54952 - 46290 (10/PRE-017020)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á suﬁciencia da actual dotación de medios humanos e
de recursos orzamentarios dos puntos de encontro familiar, os datos referidos aos seus gastos de
175271
mantemento e as medidas previstas ao respecto, así como a creación de novos centros

ı 54770 - 41769 (10/PRE-017154)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a información, a valoración e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación co expediente de regulación de emprego anunciado por Ferroatlántica na súa planta de Sabón, como
consecuencia dos resultados da poxa para a asignación do servizo de xestión da demanda de interrompibilidade da subministración eléctrica para o primeiro semestre de 2019
175274

ı 54764 - 42260 (10/PRE-017160)

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego en relación co investimento de 218 millóns de euros
175277
anunciado por Endesa na central das Pontes de García Rodríguez

ı 54765 - 42213 (10/PRE-017473)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a cobertura por parte da Radio e da Televisión públicas galegas do encontro que o secretario
xeral do Partido Socialista de Galicia mantivo o pasado 3 de decembro coa ministra de Defensa do
175279
Goberno de España
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ı 54877 - 45382 (10/PRE-017479)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a cobertura informativa dada pola RTVG á nova referida á renuncia dun edil a todos os seus
cargos no Concello de Ourense
175284

ı 54876 - 45635 (10/PRE-017480)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a retirada das funcións de redacción que viña desempeñando a unha locutora da TVG
175287

ı 54875 - 46835 (10/PRE-017485)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre o tratamento informativo dado na TVG ás novas referidas aos problemas internos dos distintos partidos políticos
175289

ı 54874 - 49226 (10/PRE-017489)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as razóns da Corporación Radio e Televisión de Galicia para non emitir información na
Televisión de Galicia e na Radio Galega en relación coa concesión do Premio José Couso de Liberdade de Prensa aos profesionais da Corporación, que se manifestan baixo o lema Defende
a Galega
175292

ı 54873 - 49573 (10/PRE-017490)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os criterios seguidos pola CRTVG para informar da presenza en Galicia de ministras do Goberno central para tratar cuestións de interese para a cidadanía galega
175294

ı 54872 - 49782 (10/PRE-017491)

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
Verificación:
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Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a sanción imposta pola CRTVG a un locutor e a circular interna remitida ao persoal en relación
co seu pronunciamento a favor dos Venres Negros durante a xornada de traballo
175297

ı 54871 - 49788 (10/PRE-017492)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a orde de non emitir na TVG contidos xa programados relacionados coa cantante Sés 175300
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3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos

ı Resolución da Presidencia do 11 de setembro de 2019 pola que se aproba e se fai pública a rela-

ción deﬁnitiva de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo para a ingresar en dúas
175304
prazas do corpo auxiliar do Parlamento de Galicia (grupo D)

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı Resolución da Presidencia do 17 de setembro de 2019 pola que se aproba e se fai pública a relación deﬁnitiva de aspirantes admitidos e excluídos na provisión do posto de adxunto á Xefatura do
Servizo de Tecnoloxías e Sistemas de Información
175320
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1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 9 de setembro de 2019, tivo coñecemento das respostas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:
- 54791 - 4723 (10/PRE-000756)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da reparación das deﬁciencias existentes no colexio de educación infantil e primaria Luís Pimentel, de Lugo
- 54889 - 3701 (10/PRE-002340)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre os prazos estimados para a execución das obras necesarias para a ampliación do colexio de
educación infantil e primaria Eladia Mariño do concello de Cabanas
- 54887 - 4727 (10/PRE-002484)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da reparación das deﬁciencias existentes no colexio de educación infantil e primaria Luís Pimentel, de Lugo
- 54888 - 4726 (10/PRE-003991)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da reparación das deﬁciencias existentes no colexio de educación infantil e primaria Luís Pimentel, de Lugo

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 54789 - 19620 (10/PRE-006192)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 8 máis
Sobre a situación na que se atopa o proxecto de execución do vial de conexión do polígono industrial de San Cibrao das Viñas coa A-52
- 55167 - 19632 (10/PRE-006194)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 7 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coa execución e posta en servizo de cada un
dos treitos da autovía do Morrazo
- 54790 - 13970 (10/PRE-006794)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Nóvoa Iglesias, Marta e 8 máis
Sobre a situación en que se atopa o proxecto de execución do viario de acceso ao polígono de San
Cibrao coa A-52
- 55168 - 19631 (10/PRE-006910)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 7 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coa execución e posta en servizo de cada un
dos treitos da Autovía do Morrazo, así como a súa situación actual respecto do castro de Montealegre
- 55166 - 21897 (10/PRE-008831)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 7 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da execución da autovía do Morrazo e as actuacións para minimizar a afección ao castro de Montealegre
- 55164 - 31366 (10/PRE-009068)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre o horizonte temporal que está a valorar a Consellería de Infraestruturas e Vivenda para a licitación e execución das obras de adecuación paisaxística do Camiño Inglés no termo municipal de
Santiago de Compostela, así como o tratamento que se lle vai dar a ese camiño ao seu paso pola
zona industrial ou polo cemiterio de Boisaca
- 55069 - 31368 (10/PRE-009069)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre o horizonte temporal previsto pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda para o remate
da redacción do proxecto, a licitación e a execución das obras de adecuación paisaxística do Camiño
Francés no termo municipal de Santiago de Compostela

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
Verificación:
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- 55068 - 31370 (10/PRE-009070)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre os novos obxectivos e as actuacións de mellora que se pretenden inserir no proxecto de adecuación paisaxística do Camiño Francés, no termo municipal de Santiago de Compostela
- 55161 - 32063 (10/PRE-009090)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 2 máis
Sobre as razóns existentes para non seguir os criterios emanados do ditame do Consello Consultivo
de Galicia en relación coa resolución de diversos contratos de transporte escolar prorrogados ata
o ano 2020, a consecuencia da entrada en vigor da primeira fase do Plan de transporte de Galicia,
e as previsións referidas á contía das indemnizacións ás empresas afectadas, así como as posibles
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consecuencias da non participación da consellaría con competencias en materia de educación nos
diversos trámite do transporte escolar
- 54787 - 21887 (10/PRE-009630)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 8 máis
Sobre a situación en que se atopa o proxecto de execución do viario de acceso ao polígono de San
Cibrao coa A-52
- 55165 - 21898 (10/PRE-009634)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 7 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia en relación coa execución e posta en servizo da autovía do
Morrazo
- 55163 - 31367 (10/PRE-010595)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre o horizonte temporal que está a valorar a Consellería de Infraestruturas e Vivenda para a licitación e execución das obras de adecuación paisaxística do Camiño Inglés no termo municipal de
Santiago de Compostela
- 55162 - 31369 (10/PRE-010596)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre o horizonte temporal previsto pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda para o remate
da redacción do proxecto, a licitación e a execución das obras de adecuación paisaxística do Camiño
Francés no termo municipal de Santiago de Compostela

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
Verificación:
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- 55067 - 31371 (10/PRE-010597)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre os novos obxectivos e as actuacións de mellora que se pretenden inserir no proxecto de adecuación paisaxística do Camiño Francés, no termo municipal de Santiago de Compostela
- 54780 - 36381 (10/PRE-011604)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as medidas adoptadas e as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para prever e xestionar
futuras secas tras a escaseza de auga do ano 2017, así como a avaliación que fai dos custos que
tivo para a gandaría, a agricultura e os ecosistemas
- 54777 - 38398 (10/PRE-011801)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
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Sobre a cobertura informativa dada pola RTVG ao accidente no festival do Marisquiño, acontecido
no mes de agosto en Vigo
- 54773 - 40481 (10/PRE-011990)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a veracidade das conﬁrmacións realizadas polo director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa respecto da homologación dos cursos da Escola de Canteiría da
Deputación Provincial de Pontevedra co ciclo medio e superior de formación profesional e, se é o
caso, as previsións do Goberno galego ao respecto
- 54771 - 41678 (10/PRE-012156)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a formalización dos compromisos adquiridos pola consellaría para o arranxo das deﬁciencias
e das carencias que presenta o CEIP Felipe de Castro de Noia, a súa dotación orzamentaria e as
melloras que se van levar a cabo
- 55159 - 33477 (10/PRE-012230)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre a licitación e execución da obra para a adecuación paisaxística do Camiño Inglés no termo
municipal de Santiago de Compostela
- 55157 - 33479 (10/PRE-012231)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre a licitación e execución da obra para a adecuación paisaxística do Camiño Francés no termo
municipal de Santiago de Compostela
- 55065 - 33481 (10/PRE-012232)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre a licitación e execución da obra para a adecuación paisaxística do Camiño Portugués no
termo municipal de Santiago de Compostela

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
Verificación:
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- 54781 - 33557 (10/PRE-012249)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre o proxecto de execución do viario de acceso ao polígono de San Cibrao coa A-52
- 55064 - 34117 (10/PRE-012362)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis

Sobre a presentación polo Goberno galego dun informe respecto da aplicación dos preceptos da
Lei de dereito civil de Galicia e daquelas normas para a conservación, modiﬁcación e desenvolvemento das institucións do dereito civil propio da nosa comunidade autónoma
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- 54785 - 39221 (10/PRE-012904)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Trenor López, Gonzalo e 8 máis
Sobre as medidas que está a impulsar a Xunta de Galicia para garantir o abastecemento de auga á
poboación diante de posibles episodios de seca, en especial naquelas zonas nas que os sistemas
de abastecemento presentan unha maior vulnerabilidade
- 55080 - 39415 (10/PRE-012924)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 8 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a posta en servizo do terceiro treito da Autovía do Morrazo
- 54775 - 40279 (10/PRE-013003)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da proposta do Goberno central referida á imposición de novas peaxes nas autovías
- 54774 - 40479 (10/PRE-013032)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a veracidade das conﬁrmacións realizadas polo director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa respecto da homologación dos cursos da Escola de Canteiría da
Deputación Provincial de Pontevedra co ciclo medio e superior de formación profesional
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- 54772 - 41433 (10/PRE-013136)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central relativa á defensa
da inclusión da conexión Vigo-Porto no Corredor Atlántico, dentro do proceso de reforma dos regulamentos UE 1315/2013 e 1316/2013 do Parlamento e do Consello Europeo
- 55160 - 33476 (10/PRE-013178)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre a licitación e execución da obra para a adecuación paisaxística do Camiño Inglés no termo
municipal de Santiago de Compostela, e o tratamento que se lle vai dar ao Camiño ao seu paso
pola zona industrial ou no tránsito polo cemiterio de Boisaca
- 55158 - 33478 (10/PRE-013179)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre a licitación e execución da obra para a adecuación paisaxística do Camiño Francés no termo
municipal de Santiago de Compostela
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- 55066 - 33480 (10/PRE-013180)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre a licitación e execución da obra para a adecuación paisaxística do Camiño Portugués no
termo municipal de Santiago de Compostela
- 54786 - 33556 (10/PRE-013192)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre o proxecto de execución do viario de acceso ao polígono de San Cibrao coa A-52
- 54778 - 36816 (10/PRE-013274)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o procedemento seguido para a revisión do Plan hidrolóxico da demarcación hidrográﬁca Galicia costa 2015-2021, os seus resultados e a coordinación con outras administracións para ese ﬁn
- 54776 - 39220 (10/PRE-013333)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Trenor López, Gonzalo e 8 máis
Sobre as medidas que está a impulsar a Xunta de Galicia para garantir o abastecemento de auga á
poboación diante de posibles episodios de seca, en especial naquelas zonas nas que os sistemas
de abastecemento presentan unha maior vulnerabilidade
- 55063 - 39414 (10/PRE-013341)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e 8 máis
Sobre o estado de execución no que se atopan as obras do terceiro treito da Autovía do Morrazo e
as previsións do Goberno galego para a súa posta en servizo
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- 54885 - 41432 (10/PRE-013377)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central relativa á defensa
da inclusión da conexión Vigo-Oporto no Corredor Atlántico, dentro do proceso de reforma dos regulamentos UE 1315/2013 e 1316/2013 do Parlamento e do Consello Europeo
- 54964 - 41570 (10/PRE-013386)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a información e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación co incendio declarado na fábrica de Ence, en Lourizán, na ría de Pontevedra, o día 5 de decembro de 2018, así como
os informes que está a manexar respecto das súas repercusións para a saúde e o medio
- 54784 - 40480 (10/PRE-013571)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a veracidade das conﬁrmacións realizadas polo director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa respecto da homologación dos cursos da Escola de Cantería da Deputación Provincial de Pontevedra co ciclo medio e superior de formación profesional e, se é o caso,
as previsións do Goberno galego ao respecto
- 54779 - 36383 (10/PRE-013983)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as medidas adoptadas e as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para prever e xestionar
futuras secas tras a escaseza de auga do ano 2017, así como a avaliación que fai dos custos que
tivo para a gandaría, a agricultura e os ecosistemas
- 54965 - 40038 (10/PRE-014036)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
Sobre a cantidade de uva recollida na campaña de vendima de 2018 na denominación de orixe Ribeira
Sacra, a súa evolución en relación coa colleita de 2017 e a valoración do Goberno galego ao respecto
- 54963 - 41695 (10/PRE-014046)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a posta á disposición por parte do Goberno galego dalgún 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, así como as intencións da Consellería
do Medio Rural ao respecto
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- 54886 - 41427 (10/PRE-014112)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a cobertura informativa dada pola RTVG ao encontro mantido o día 3 de decembro de 2018
polo secretario xeral do PSdeG coa ministra de Defensa, tralo que se anunciou a construción das
fragatas F-110 para a Armada española no estaleiro público de Navantia en Ferrol
- 54966 - 34118 (10/PRE-014145)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a presentación polo Goberno galego dun informe respecto da aplicación dos preceptos da
Lei de dereito civil de Galicia e daquelas normas para a conservación, modiﬁcación e desenvolvemento das institucións do dereito civil propio da nosa comunidade autónoma
- 55062 - 39568 (10/PRE-014203)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Novo Fariña, María Isabel e 7 máis
Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego para potenciar o Grupo de Apoio Loxístico á Intervención da Axencia Galega de Emerxencias
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- 54880 - 43827 (10/PRE-014337)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre os prazos para a posta en marcha e a xestión do futuro centro de atención ás persoas con
diversidade funcional de Ourense, as medidas que vai adoptar no inmediato a Xunta de Galicia
para solucionar a falta de prazas residenciais e o número de ourensás atendidas en centros doutras
provincias
- 55060 - 44090 (10/PRE-014354)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do impulso durante a X lexislatura dunha lei galega
especíﬁca de protección da infancia e a data estimada para a posta en marcha da Estratexia galega
da infancia e da adolescencia 2016-2020
- 54968 - 44627 (10/PRE-014412)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego de impulsar a creación dun punto de encontro familiar na
comarca do Salnés, así como de novos centros deste tipo
- 54951 - 46411 (10/PRE-014575)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos aos convenios asinados así como ás subvencións e axudas de calquera
tipo outorgadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ao Concello
de Lugo no ano 2017
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- 54969 - 46412 (10/PRE-014576)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos aos convenios asinados así como ás subvencións e axudas de calquera
tipo outorgadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional aos concellos
de Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito e Guitiriz no ano 2017
- 54950 - 46413 (10/PRE-014577)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos aos convenios asinados así como ás subvencións e axudas de calquera
tipo outorgadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional aos concellos
de Baralla, Castroverde, O Corgo, Friol, Guntín, Outeiro de Rei e Portomarín no ano 2017
- 54949 - 46414 (10/PRE-014578)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
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Sobre os datos referidos aos convenios asinados así como ás subvencións e axudas de calquera
tipo outorgadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional aos concellos
de Meira, Muras, A Pastoriza, Pol, Rábade, Vilalba e Xermade no ano 2017
- 54869 - 50738 (10/PRE-014987)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a opinión e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa non admisión, pola
Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo, do recurso de casación interposto contra
a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no procedemento especial de protección do
dereito de emisión a Cuac FM na frecuencia modulada
- 55057 - 51440 (10/PRE-015012)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a realización por parte do Goberno galego dalgún estudo para avaliar o impacto do uso de
herbicidas con glifosato nos sectores agrarios, e en particular na apicultura, e as medidas previstas
para evitar o seu uso, así como as súas intencións en relación co abandono do seu uso na rede
viaria e a realización dalgunha xestión diante do Goberno central e das administracións locais para
ese ﬁn
- 54769 - 41771 (10/PRE-015104)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para evitar a perda de postos de traballo e da
capacidade produtiva na empresa Ferroatlántica
- 54766 - 42210 (10/PRE-015154)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as condicións de cesión e uso por parte da fundación privada Cipri Gomes do antigo instituto
de Viana do Bolo
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- 54763 - 42266 (10/PRE-015170)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 8 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para impulsar a responsabilidade social empresarial entre as pequenas e medianas empresas galegas
- 54762 - 42274 (10/PRE-015171)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do Programa de unidades mixtas de investigación
- 54884 - 42536 (10/PRE-015218)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Álvarez Martínez, Luis Manuel e Pierres López, María Luisa
Sobre a consideración polo Goberno galego da efectividade dos servizos de transporte á demanda
- 54961 - 42831 (10/PRE-015264)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a retirada da concesión a dúas empresas de transporte público de Galicia
- 54960 - 43535 (10/PRE-015377)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da suﬁciencia do número de puntos de encontro
familiar
- 54883 - 43724 (10/PRE-015402)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da inclusión, no Proxecto de decreto para o desenvolvemento da Lei 10/2013, de inclusión social de Galicia, de solucións efectivas para os novos perfís
da pobreza establecidos durante a crise económica
- 54958 - 43818 (10/PRE-015422)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da creación de novos puntos de encontro familiar
- 54956 - 44088 (10/PRE-015461)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade dunha lei galega especíﬁca de protección da infancia
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- 54953 - 44628 (10/PRE-015501)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego de impulsar a creación dun punto de encontro familiar na
comarca do Salnés
- 54878 - 45045 (10/PRE-015548)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións realizadas pola Xunta de Galicia para o avance no desenvolvemento do trazado
ferroviario da saída sur de Vigo
- 54870 - 50736 (10/PRE-016103)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da non admisión polo Tribunal Supremo do recurso
de casación interposto contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no procedemento especial de protección do dereito de emisión a Cuac FM na frecuencia modulada
- 54867 - 51504 (10/PRE-016153)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da situación dos servizos de comunicación audiovisual comunitarios sen ánimo de lucro despois da sentenza do Tribunal Supremo en relación cos
dereitos de emisión de Cuac FM
- 54957 - 43846 (10/PRE-016248)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre a ampliación da rede de puntos de encontro familiar
- 54868 - 51503 (10/PRE-016324)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da situación dos servizos de comunicación audiovisual comunitarios sen ánimo de lucro despois da sentenza do Tribunal Supremo en relación cos
dereitos de emisión de Cuac FM, así como as medidas adoptadas ou previstas para garantir eses
dereitos e o desenvolvemento da Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral da comunicación audiovisual,
e para asegurar o acceso á licenza
- 54767 - 42133 (10/PRE-016340)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Trenor López, Gonzalo e 8 máis
Sobre as medidas da Xunta de Galicia destinadas a garantir o abastecemento de auga
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- 55061 - 42223 (10/PRE-016348)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre o estado no que se atopa a estrada autonómica OU-533 e as previsións para acometer a súa
mellora
- 54962 - 42830 (10/PRE-016387)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a retirada da concesión a dúas empresas de transporte público de Galicia
- 54782 - 43241 (10/PRE-016414)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
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Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida ás causas da baixada que presenta desde o ano 2013
o número de viaxeiros na liña A Coruña-Ferrol, a avaliación que fai en relación co seu estado e as
actuacións levadas a cabo ao respecto
- 54879 - 45044 (10/PRE-016446)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre os informes e as actuacións realizadas pola Xunta de Galicia para o avance no desenvolvemento do trazado ferroviario da saída sur de Vigo
- 54768 - 42109 (10/PRE-016677)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Estratexia galega de convivencia-Educonvives 2015-2020
- 54783 - 43348 (10/PRE-016910)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración da Xunta de Galicia referida ao cumprimento dos obxectivos previstos na Lei
39/2006, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia,
á garantía do acceso con carácter universal e equidade no seu desenvolvemento, e os datos e as
medidas previstas ao respecto
- 54959 - 43536 (10/PRE-016920)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da suﬁciencia do número de puntos de encontro
familiar e as previsións para aumentar o seu número, reforzar os medios humanos e materiais dos
que dispoñen e o incremento orzamentario preciso
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- 54882 - 43725 (10/PRE-016932)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do proceso de tramitación do Proxecto de decreto
para o desenvolvemento da Lei 10/2013, de inclusión social de Galicia, no relativo á tramitación da
renda de inclusión social de Galicia e das axudas de inclusión social
- 54881 - 43826 (10/PRE-016937)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre os prazos para a posta en marcha e a xestión do futuro centro de atención ás persoas con diversidade funcional de Ourense, as medidas que vai adoptar no inmediato a Xunta de Galicia para solucionar a falta de prazas residenciais e o número de ourensás atendidas en centros doutras provincias

- 54955 - 44089 (10/PRE-016944)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do impulso durante a X lexislatura dunha lei galega
especíﬁca de protección da infancia e a data estimada para a posta en marcha da Estratexia galega
da infancia e da adolescencia 2016-2020
- 54954 - 44626 (10/PRE-016962)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego de impulsar a creación dun punto de encontro familiar na
comarca do Salnés, así como de novos centros deste tipo
- 55059 - 45071 (10/PRE-016982)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o coñecemento por parte do Goberno galego da situación do centro de reforma de menores
Avelino Montero, en Pontevedra, e as previsións respecto do seu saneamento
- 55058 - 45401 (10/PRE-016995)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as razóns das continuas demoras na posta en funcionamento do Centro de atención para
persoas maiores do Cádavo, no concello de Baleira, así como o prazo previsto pola Xunta de Galicia
para a súa apertura
- 54952 - 46290 (10/PRE-017020)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á suﬁciencia da actual dotación de medios humanos
e de recursos orzamentarios dos puntos de encontro familiar, os datos referidos aos seus gastos
de mantemento e as medidas previstas ao respecto, así como a creación de novos centros
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- 54770 - 41769 (10/PRE-017154)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a información, a valoración e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación co expediente de regulación de emprego anunciado por Ferroatlántica na súa planta de Sabón, como
consecuencia dos resultados da poxa para a asignación do servizo de xestión da demanda de interrompibilidade da subministración eléctrica para o primeiro semestre de 2019
- 54764 - 42260 (10/PRE-017160)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego en relación co investimento de 218 millóns de euros
anunciado por Endesa na central das Pontes de García Rodríguez
- 54765 - 42213 (10/PRE-017473)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
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Sobre a cobertura por parte da Radio e da Televisión públicas galegas do encontro que o secretario
xeral do Partido Socialista de Galicia mantivo o pasado 3 de decembro coa ministra de Defensa do
Goberno de España
- 54877 - 45382 (10/PRE-017479)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a cobertura informativa dada pola RTVG á nova referida á renuncia dun edil a todos os seus
cargos no Concello de Ourense
- 54876 - 45635 (10/PRE-017480)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a retirada das funcións de redacción que viña desempeñando a unha locutora da TVG
- 54875 - 46835 (10/PRE-017485)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre o tratamento informativo dado na TVG ás novas referidas aos problemas internos dos distintos partidos políticos
- 54874 - 49226 (10/PRE-017489)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre as razóns da Corporación Radio e Televisión de Galicia para non emitir información na Televisión de Galicia e na Radio Galega en relación coa concesión do Premio José Couso de Liberdade
de Prensa aos profesionais da Corporación, que se manifestan baixo o lema Defende a Galega
- 54873 - 49573 (10/PRE-017490)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os criterios seguidos pola CRTVG para informar da presenza en Galicia de ministras do Goberno central para tratar cuestións de interese para a cidadanía galega
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- 54872 - 49782 (10/PRE-017491)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a sanción imposta pola CRTVG a un locutor e a circular interna remitida ao persoal en relación
co seu pronunciamento a favor dos Venres Negros durante a xornada de traballo
- 54871 - 49788 (10/PRE-017492)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre a orde de non emitir na TVG contidos xa programados relacionados coa cantante Sés
Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 4723 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona Ánxeles Cuña
Bóveda, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da reparación das
deficiencias existentes no colexio de educación infantil e primaria Luís Pimentel, de
Lugo”, (publicada no BOPG número 68 do 17 de febreiro de 2017),

teño 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 realización de obras en centros educativos de Galicia é asumida pola Administración
educativa galega en función das necesidades detectadas polos servizos técnicos e da
dispoñibilidade orzamentaria en cada momento.
En relación co CEIP Luís Pimentel, a Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional encargou a realización da obra de rehabilitación enerxética, que conta cun
investimento de 469.455,80 euros. A execución das obras estase a realizar durante o
CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROR5pwTTjnX7
Verificación:
CVE-PREPAR: 1a9ee457-c0a0-06f3-38c9-801d0b9695f9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

período estival de 2019.
O obxectivo principal da intervención no CEIP Luís Pimentel é mellorar as condicións de
eficiencia enerxética do centro, para o que se realizan actuacións como a renovación das
fiestras e as caixas das persianas, a substitucións das válvulas dos radiadores ou a
instalación de novas luminarias de alta eficiencia enerxética con equipos de regulación
lumínica e detectores de presenza.Ademais colocarase illamento de poliestireno inxectado
na cámara dos muros, así como lá de roca coa mesma finalidade no forxado.
A maiores a obra inclúe a colocación de falsos teitos nas aulas, a substitución das portas
interiores, o pulido do pavimento de terrazo e traballos de pintado, entre outras melloras. Así
mesmo realizaranse obras para mellorar un dos aseos do edificio de Educación infantil e
para redistribuír os espazos neste aulario. Ademais, os remanentes na obra permitirán
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colocar fiestras novas tamén no edificio de infantil, así como sistema SATE de illamento, e
pintado de aulas.
A previsión é que os traballos no edificio principal estean rematados antes do inicio do curso
escolar, mentres que os restantes se compatibilizarán coa actividade lectiva coas máximas
condicións de seguridade.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROR5pwTTjnX7
Verificación:
CVE-PREPAR: 1a9ee457-c0a0-06f3-38c9-801d0b9695f9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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175049

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1290857
Data
03/09/2019 09:05

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 3701, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles
Cuña Bóveda, sobre “os prazos estimados para a execución das obras necesarias para a
ampliación do colexio de educación infantil e primaria Eladia Mariño, do concello de
Cabanas.”, (publicada no BOPG número 53, do 26 de xaneiro de 2017), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento
de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Educación, Universidade e
Formación Profesional que ten o seguinte contido:
“As obras de ampliación do CEIP Plurilingüe Eladia Mariño da localidade coruñesa de Cabanas
están avanzando a bo ritmo no mes de xullo e prevese que estean totalmente rematadas a
inicios do próximo curso 2019-20.
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional inviste uns 521.000 euros
CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROrnqClveMe1
Verificación:
CVE-PREPAR: 92bbcad8-c366-3df1-fa62-b550a8802587
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

nesta ampliación, que suporá que o alumnado poida dispoñer de nova biblioteca e aula de usos
múltiples, novo patio cuberto e dunha mellora da accesibilidade, coa instalación de ascensor e
ramplas.
A obra que se está levando a cabo abrangue tanto accións de remodelación no interior da
edificación existente como a ampliación da mesma para xerar novos espazos, como unha sala
de usos múltiples e un patio cuberto de máis de 130 m². O novo edificio sitúase nun módulo
anexo pola parte posterior do CEIP.
A nova biblioteca do centro situarase na que ata o momento era a zona de xogos cuberta,
espazo que tamén se empregará para comunicar os dous edificios. Ademais, na edificación
actual modificarase o lugar que ocupan os aseos do alumnado no andar baixo e crearanse
espazos para Orientación e desdobramentos. Todos os andares estarán comunicados a través
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dun núcleo de escaleiras e dun ascensor de nova instalación, que se complementa cunha rampla
de comunicación co patio cuberto.
Esta ampliación eleva o investimento da Consellería desde 2009 neste centro educativo –o único
do concello– a arredor de 700.000 euros. Cómpre salientar que o CEIP, ademais de ser
plurilingüe e contar a maiores con sección bilingüe, participa este curso en dúas liñas dos
contratos-programa. Conta, así mesmo, cunha biblioteca moi activa que forma parte do Plan de
Mellora de Bibliotecas Escolares (Plambe) e que desenvolve iniciativas de aprendizaxe por
proxectos”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROrnqClveMe1
Verificación:
CVE-PREPAR: 92bbcad8-c366-3df1-fa62-b550a8802587
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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175052

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1290838
Data
03/09/2019 09:05

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 4727, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles
Cuña Bóveda, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da reparación das
deficiencias existentes no colexio de educación infantil e primaria Luís Pimentel, de
Lugo.”, (publicada no BOPG número 67, do 16 de febreiro de 2017), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño 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 realización de obras en centros educativos de Galicia é asumida pola Administración
educativa galega en función das necesidades detectadas polos servizos técnicos e da

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROmCPFuhooM8
Verificación:
CVE-PREPAR: 37048520-e2a0-c435-2e58-b6b470212670
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

dispoñibilidade orzamentaria en cada momento.
En relación co CEIP Luís Pimentel, a Consellería de Educación, Universidade e FP encargou a
realización da obra de rehabilitación enerxética, que conta cun investimento de 469.455,80
euros. A execución das obras estase a realizar durante o período estival de 2019.
O obxectivo principal da intervención no CEIP Luís Pimentel é mellorar as condicións de
eficiencia enerxética do centro, para o que se realizan actuacións como a renovación das fiestras
e as caixas das persianas, a substitucións das válvulas dos radiadores ou a instalación de novas
luminarias de alta eficiencia enerxética con equipos de regulación lumínica e detectores de
presenza.Ademais colocarase illamento de poliestireno inxectado na cámara dos muros, así
como lá de roca coa mesma finalidade no forxado.
A maiores a obra inclúe a colocación de falsos teitos nas aulas, a substitución das portas
interiores, o pulido do pavimento de terrazo e traballos de pintado, entre outras melloras. Así
mesmo realizaranse obras para mellorar un dos aseos do edificio de Educación infantil e para
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redistribuír os espazos neste aulario. Ademais, os remanentes na obra permitirán colocar fiestras
novas tamén no edificio de infantil, así como sistema SATE de illamento, e pintado de aulas.
A previsión é que os traballos no edificio principal estean rematados antes do inicio do curso
escolar, mentres que os restantes se compatibilizarán coa actividade lectiva coas máximas
condicións de seguridade”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROmCPFuhooM8
Verificación:
CVE-PREPAR: 37048520-e2a0-c435-2e58-b6b470212670
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
2019/1290856
Data
03/09/2019 09:05

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 4726, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles
Cuña Bóveda, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da reparación das
deficiencias existentes no colexio de educación infantil e primaria Luís Pimentel, de
Lugo.”, (publicada no BOPG número 66, do 15 de febreiro de 2017), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2017, teño 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 realización de obras en centros educativos de Galicia é asumida pola Administración
educativa galega en función das necesidades detectadas polos servizos técnicos e da

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROc9depx4PG9
Verificación:
CVE-PREPAR: 2d0e3477-e687-c023-bbe2-11ba8c8c1617
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

dispoñibilidade orzamentaria en cada momento.
En relación co CEIP Luís Pimentel, a Consellería de Educación, Universidade e FP encargou a
realización da obra de rehabilitación enerxética, que conta cun investimento de 469.455,80
euros. A execución das obras estase a realizar durante o período estival de 2019.
O obxectivo principal da intervención no CEIP Luís Pimentel é mellorar as condicións de
eficiencia enerxética do centro, para o que se realizan actuacións como a renovación das fiestras
e as caixas das persianas, a substitucións das válvulas dos radiadores ou a instalación de novas
luminarias de alta eficiencia enerxética con equipos de regulación lumínica e detectores de
presenza.Ademais colocarase illamento de poliestireno inxectado na cámara dos muros, así
como lá de roca coa mesma finalidade no forxado.
A maiores a obra inclúe a colocación de falsos teitos nas aulas, a substitución das portas
interiores, o pulido do pavimento de terrazo e traballos de pintado, entre outras melloras. Así
mesmo realizaranse obras para mellorar un dos aseos do edificio de Educación infantil e para
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175056

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
03/09/2019 09:05:39

redistribuír os espazos neste aulario. Ademais, os remanentes na obra permitirán colocar fiestras
novas tamén no edificio de infantil, así como sistema SATE de illamento, e pintado de aulas.
A previsión é que os traballos no edificio principal estean rematados antes do inicio do curso
escolar, mentres que os restantes se compatibilizarán coa actividade lectiva coas máximas
condicións de seguridade”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROc9depx4PG9
Verificación:
CVE-PREPAR: 2d0e3477-e687-c023-bbe2-11ba8c8c1617
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
2019/1286676
Data
02/09/2019 10:13

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 19620 formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia a iniciativa de dona Marta Nóvoa Iglesias e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a situación na que se atopa o proxecto de execución do
viario de acceso ao polígono de San Cibrao coa A-52”, (publicada no BOPG número 207 do 8
de novembro de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2017, teño 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:
“Nunha visita recente ás obras, concretamente o pasado 7 de agosto, a conselleira de
Infraestruturas e Mobilidade salientou que os traballos da nova conexión directa do polígono
industrial de San Cibrao das Viñas coa autovía A-52 avanzan a bo ritmo, sendo o grado de
execución actual de preto do 50%.
A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade detallou que, concretamente, no viaduto de San
Benito, xa están feitas as cimentacións e executados os fustes e capiteis das pilas do viaduto,
restando só os estribos e o taboleiro.
Tamén está avanzado o movemento de terras en toda a traza e os traballos no resto de estruturas.

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROUrFZMPt8M8
Verificación:
CVE-PREPAR: e10e92e4-c9b8-d5b5-5f25-ae07b9fa6b16
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Isto, segundo indicou, permitirá que esta vía de novo trazado, que supón un investimento da Xunta
próximo aos 22 millóns de euros, poida estar en servizo e á disposición de transportistas, veciños e
usuarios a mediados de 2020”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Nº Saída
2019/1306276
Data
05/09/2019 16:40

RS/ml

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 19632, formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don José Alberto Pazos Couñago
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego en
relación coa execución e posta en servizo de cada un dos treitos da Autovía do
Morrazo”, (publicada no BOPG número 207, do 8 de novembro de 2017), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2017, teño 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:
“Desde o pasado 21 de xuño está en servizo a totalidade da Autovía do Morrazo, 11,1 km de
autovía libres de peaxe, logo dun investimento da Xunta de 55,6 millóns de euros. Ese día
abríronse ao tráfico os algo máis de 3,8 km correspondentes ao terceiro treito da autovía,

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROU8LTiSJ6r8
Verificación:
CVE-PREPAR: e154c6b7-60e7-d692-9b13-22be36364f92
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

entre o enlace de Meira e o primeiro enlace de Cangas, que se viñeron sumar aos 7
quilómetros correspondentes aos dous primeiros treitos da autovía, entre Rande e Meira, que
estaban en servizo xa desde o 11 de maio de 2018.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286677
Data
02/09/2019 10:13

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 13970 formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia a iniciativa de dona Marta Nóvoa Iglesias e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a situación na que se atopa o proxecto de execución do
viario de acceso ao polígono de San Cibrao coa A-52”, (publicada no BOPG número 166 do 31
de agosto de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2017, teño 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:
“Nunha visita recente ás obras, concretamente o pasado 7 de agosto, a conselleira de
Infraestruturas e Mobilidade salientou que os traballos da nova conexión directa do polígono
industrial de San Cibrao das Viñas coa autovía A-52 avanzan a bo ritmo, sendo o grado de
execución actual de preto do 50%.
A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade detallou que, concretamente, no viaduto de San
Benito, xa están feitas as cimentacións e executados os fustes e capiteis das pilas do viaduto,
restando só os estribos e o taboleiro.
Tamén está avanzado o movemento de terras en toda a traza e os traballos no resto de estruturas.

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROvADK9899B3
Verificación:
CVE-PREPAR: 0f6236a7-7df4-d428-7e34-a75d940da529
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Isto, segundo indicou, permitirá que esta vía de novo trazado, que supón un investimento da Xunta
próximo aos 22 millóns de euros, poida estar en servizo e á disposición de transportistas, veciños e
usuarios a mediados de 2020”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1306277
Data
05/09/2019 16:40

RS/ml

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 2ª – número 19631 ,
formulada polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don Jaime Castiñeira
Broz e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego
en relación coa execución e posta en servizo de cada un dos treitos da Autovía do
Morrazo, así como a súa situación actual respecto do castro de Montealegre ”,
(publicada no BOPG número 207 , do 8 de novembro de 2017), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, teño 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:
“Desde o pasado 21 de xuño está en servizo a totalidade da Autovía do Morrazo, 11,1 km de
autovía libres de peaxe, logo dun investimento da Xunta de 55,6 millóns de euros. Ese día
abríronse ao tráfico os algo máis de 3,8 km correspondentes ao terceiro treito da autovía,
entre o enlace de Meira e o primeiro enlace de Cangas, que se viñeron sumar aos 7
quilómetros correspondentes aos dous primeiros treitos da autovía, entre Rande e Meira, que

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTRODVrpBYRX79
Verificación:
CVE-PREPAR: 27e0ec09-9404-1da3-b722-cd00fb6cceb1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

estaban en servizo xa desde o 11 de maio de 2018..”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1306275
Data
05/09/2019 16:40

RS/ml

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 2ª – número 21897 ,
formulada polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don Jaime Castiñeira
Broz e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da Xunta de Galicia
respecto da execución da autovía do Morrazo e as actuacións para minimizar a afección
ao castro de Montealegre”, (publicada no BOPG número 237 , do 11 de xaneiro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Desde o pasado 21 de xuño está en servizo a totalidade da Autovía do Morrazo, 11,1 km de
autovía libres de peaxe, logo dun investimento da Xunta de 55,6 millóns de euros. Ese día
abríronse ao tráfico os algo máis de 3,8 km correspondentes ao terceiro treito da autovía,
entre o enlace de Meira e o primeiro enlace de Cangas, que se viñeron sumar aos 7
quilómetros correspondentes aos dous primeiros treitos da autovía, entre Rande e Meira, que
estaban en servizo xa desde o 11 de maio de 2018.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROBJAe7wGRl9
Verificación:
CVE-PREPAR: 62bedc33-a316-b371-0391-72e856d8c732
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
2019/1306273
Data
05/09/2019 16:39

RS/ml

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 2ª – número 31366 ,
formulada polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona María Ángeles
Antón Vilasánchez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “ o horizonte temporal
que está a valorar a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para a licitación e
execución das obras de adecuación paisaxística do Camiño Inglés no termo municipal
de Santiago de Compostela, así como o tratamento que se lle vai dar a ese Camiño ao
seu paso pola zona industrial ou polo cemiterio de Boisaca”, (publicada no BOPG
número 316 , do 6 de xuño de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“A comezos do mes de xuño iniciáronse as obras de mellora do Camiño Inglés entre o
polígono do Tambre e o cemiterio de Boisaca, que suporán un investimento da Xunta de 1,8
millóns de euros.
A actuación iniciada no polígono do Tambre é unha reforma de toda a superficie, ao longo de

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROJ8dPQUzhN6
Verificación:
CVE-PREPAR: e3c192e8-3731-c9f3-a4d3-3b19a6100530
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

800 metros, que reordenará os espazos para facer compatibles os usos dos peregrinos, dos
empresarios e transportistas do polígono e, tamén, do cemiterio de Boisaca. O proxecto inclúe
unha mellor integración paisaxística e elementos de mobiliario urbano que serán uniformes en
todas as actuacións, así como espazos verdes que minorarán as molestias do tráfico sobre os
camiñantes e peregrinos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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
2019/1300802
Data
04/09/2019 15:13

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 31368 formulada polo
Grupo Parlamentario

Popular de Galicia a iniciativa de dona María Ángeles Antón

Vilasánchez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o horizonte temporal
previsto pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda para o remate da redacción do
proxecto, licitación e execución das obras de adecuación paisaxística do Camiño
Francés no termo municipal de Santiago de Compostela”, (publicada no BOPG número
316 do 6 de xuño de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade , que ten o
seguinte contido:

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROjeVuiQv0C9
Verificación:
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“Os proxectos de adecuación paisaxística e integración do Camiño Francés á súa entrada
en Compostela recollen unha serie de actuacións, nas que a Xunta vén traballado con
intensidade e nas que xa se ten avanzado.
Entre elas, caben destacar as melloras que se realizarán na baixada do Monte do Gozo,
obras xa adxudicadas e que, previsiblemente, se iniciarán no mes de setembro; tamén as
actuacións de adecuación do Camiño Francés entre a ponte de San Lázaro e a rúa Miguel
Ferro Caaveiro, licitadas a comezos do mes de xullo; ou as obras licitadas o pasado 22 de
xullo, correspondentes á traza do Camiño Francés no cruce da avenida de Lugo con
Concheiros. Unha actuación, esta, orientada a facer que o Camiño neste punto da trama
urbana da cidade sexa máis identificable, co calmado de tráfico e a reordenación de
accesos que conflúen no nó de Concheiros, mellorando a mobilidade e a seguridade viaria
dos peregrinos, e favorecendo tamén os tráficos urbanos e os desprazamentos dos propios
veciños. As obras transformarán o actual nó de Concheiros nunha gran praza,
páxina 1 de 2
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compatibilizando o tránsito dos peregrinos cun tráfico rodado fluído e seguro, facilitando
ademais a conexións dos barrios de Fontiñas e de Concheiros”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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: BOPGDSPGUMLM6yTk12
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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
2019/1300801
Data
04/09/2019 15:13

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 31370 formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia a iniciativa de dona María Ángeles Antón Vilasánchez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os novos obxectivos e actuacións de
mellora que se pretenden inserir no proxecto de adecuación paisaxística do Camiño
Portugués, no termo municipal de Santiago de Compostela”, (publicada no BOPG número
316 do 6 de xuño de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento
ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade , que ten o seguinte contido:
“As obras de mellora e integración paisaxística do Camiño Portugués no barrio de Conxo, no
concello de Santiago, contan cun orzamento que supera os 2 millóns de euros. A intervención
prevista no núcleo de Conxo de Abaixo permitirá a reordenación do itinerario desta ruta,
mellorando a visual do peregrino ao longo da traza do camiño e reducindo o tránsito de
vehículos, entre a glorieta coa SC-20 ata a rúa da Escurridía. Tamén cabe salientar a

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
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importancia que a dita actuación terá para os veciños do lugar.
Entre as actuacións previstas neste barrio, destaca a actuación proxectada na praza fronte ao
mosteiro de Santa María, para darlle unha dimensión máis humana ao espazo público. O
obxectivo é dotar este barrio compostelán dunha zona emblemática de acollida e desfrute de
peregrinos e 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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1306270
Data
05/09/2019 16:39

RS/ml

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 2ª – número 32063 ,
formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis
Manuel Álvarez Martínez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “ as razóns
existentes para non seguir os criterios emanados do ditame do Consello Consultivo de
Galicia en relación coa resolución de diversos contratos de transporte escolar
prorrogados ata o ano 2020, a consecuencia da entrada en vigor da primeira fase do
Plan de transporte de Galicia, as previsións referidas á contía das indemnizacións ás
empresas afectadas, así como as posibles consecuencias da non participación da
consellaría con competencias en materia de educación, nos diversos trámite do
transporte escolar”, (publicada no BOPG número 319 , do 13 de xuño de 2018), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación regula o
marco normativo no que se debe proceder, por parte das administracións galegas, á
implantación dun novo sistema de transporte público integrado, no que a presentación dunha
alternativa en transporte público para a atención da mobilidade da poboación se constitúe nun
elemento esencial do sistema de transporte de Galicia.

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
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Para tal fin, a lei prevé a necesidade de que as administracións actúen baixo principios de
máxima eficiencia na prestación do servizo, optando pola integración dos distintos modos de
transporte público que contrata a Administración da Comunidade Autónoma.
No proceso de implantación destas medidas que se desenvolveron no marco da implantación
do Plan de transporte público de Galicia que tivo lugar no ano 2017, a Xunta xa puido anticipar
unha maior cobertura territorial do sistema de transporte público mediante a integración dos
primeiros servizos de transporte público regular de uso xeral e de escolares, proceso de
integración que regula aquela lei e que dará lugar a que non sexan de aplicación as novas e
sucesivas prórrogas que prevía a Lei 5/2009, do 26 de novembro, de medidas urxentes para a
modernización do sistema de transporte público de Galicia.
A actuación seguida pola Administración ao respecto do que plantexa a iniciativa axustouse en
todo momento á regulación legal que resultaba de aplicación.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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
2019/1286672
Data
02/09/2019 10:12

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 21887 formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia a iniciativa de dona Marta Nóvoa Iglesias e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a situación na que se atopa o proxecto de execución do
viario de acceso ao polígono de San Cibrao coa A-52”, (publicada no BOPG número 236 do 10
de xaneiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade , que ten o seguinte contido:
“Nunha visita recente ás obras, concretamente o pasado 7 de agosto, a conselleira de
Infraestruturas e Mobilidade salientou que os traballos da nova conexión directa do polígono
industrial de San Cibrao das Viñas coa autovía A-52 avanzan a bo ritmo, sendo o grado de
execución actual de preto do 50%.
A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade detallou que, concretamente, no viaduto de San
Benito, xa están feitas as cimentacións e executados os fustes e capiteis das pilas do viaduto,
restando só os estribos e o taboleiro.
Tamén está avanzado o movemento de terras en toda a traza e os traballos no resto de estruturas.

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
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Isto, segundo indicou, permitirá que esta vía de novo trazado, que supón un investimento da Xunta
próximo aos 22 millóns de euros, poida estar en servizo e á disposición de transportistas, veciños e
usuarios a mediados de 2020”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
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Data
05/09/2019 16:39

RS/ml

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 21898 , formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don Jaime Castiñeira Broz e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da Xunta de Galicia en
relación coa execución e posta en servizo da autovía do Morrazo”, (publicada no BOPG
número 236 , do 10 de xaneiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o
seguinte contido:
“Desde o pasado 21 de xuño está en servizo a totalidade da Autovía do Morrazo, 11,1 km de
autovía libres de peaxe, logo dun investimento da Xunta de 55,6 millóns de euros. Ese día
abríronse ao tráfico os algo máis de 3,8 km correspondentes ao terceiro treito da autovía,
entre o enlace de Meira e o primeiro enlace de Cangas, que se viñeron sumar aos 7
quilómetros correspondentes aos dous primeiros treitos da autovía, entre Rande e Meira, que
estaban en servizo xa desde o 11 de maio de 2018.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1306272
Data
05/09/2019 16:39

RS/ml

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 31367 , formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona María Ángeles Antón
Vilasánchez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o horizonte temporal que
está a valorar a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para a licitación e execución
das obras de adecuación paisaxística do Camiño Inglés no termo municipal de Santiago
de Compostela”, (publicada no BOPG número 316 , do 6 de xuño de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2018,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A comezos do mes de xuño iniciáronse as obras de mellora do Camiño Inglés entre o
polígono do Tambre e o cemiterio de Boisaca, que suporán un investimento da Xunta de 1,8
millóns de euros.
A actuación iniciada no polígono do Tambre é unha reforma de toda a superficie, ao longo de
800 metros, que reordenará os espazos para facer compatibles os usos dos peregrinos, dos
empresarios e transportistas do polígono e, tamén, do cemiterio de Boisaca. O proxecto inclúe
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unha mellor integración paisaxística e elementos de mobiliario urbano que serán uniformes en
todas as actuacións, así como espazos verdes que minorarán as molestias do tráfico sobre os
camiñantes e peregrinos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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/ml

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 31369 ,
formulada polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona María
Ángeles Antón Vilasánchez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “ o
horizonte temporal previsto pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda para o
remate da redacción do proxecto, licitación e execución das obras de
adecuación paisaxística do Camiño Francés no termo municipal de Santiago de
Compostela”, (publicada no BOPG número 316 , do 6 de xuño de 2018), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo
de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
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“Os proxectos de adecuación paisaxística e integración do Camiño Francés á súa
entrada en Compostela recollen unha serie de actuacións, nas que a Xunta vén
traballado con intensidade e nas que xa se ten avanzado.
Entre elas, caben destacar as melloras que se realizarán na baixada do Monte do
Gozo, obras xa adxudicadas e que, previsiblemente, se iniciarán no mes de setembro;
tamén as actuacións de adecuación do Camiño Francés entre a ponte de San Lázaro
e a rúa Miguel Ferro Caaveiro, licitadas a comezos do mes de xullo; ou as obras
licitadas o pasado 22 de xullo, correspondentes á traza do Camiño Francés no cruce
da avenida de Lugo con Concheiros. Unha actuación, esta, orientada a facer que o
Camiño neste punto da trama urbana da cidade sexa máis identificable, co calmado
de tráfico e a reordenación de accesos que conflúen no nó de Concheiros, mellorando
a mobilidade e a seguridade viaria dos peregrinos, e favorecendo tamén os tráficos
urbanos e os desprazamentos dos propios veciños. As obras transformarán o actual
nó de Concheiros nunha gran praza, compatibilizando o tránsito dos peregrinos cun
tráfico rodado fluído e seguro, facilitando ademais a conexións dos barrios de Fontiñas
e de Concheiros.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de 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 Pleno número: 31371 formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia a iniciativa de dona María Ángeles Antón Vilasánchez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os novos obxectivos e actuacións de
mellora que se pretenden inserir no proxecto de adecuación paisaxística do Camiño
Portugés, no termo municipal de Santiago de Compostela”, (publicada no BOPG número
316 do 6 de xuño de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento
ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade , que ten o seguinte contido:
“As obras de mellora e integración paisaxística do Camiño Portugués no barrio de Conxo, no
concello de Santiago, contan cun orzamento que supera os 2 millóns de euros. A intervención
prevista no núcleo de Conxo de Abaixo permitirá a reordenación do itinerario desta ruta,
mellorando a visual do peregrino ao longo da traza do camiño e reducindo o tránsito de
vehículos, entre a glorieta coa SC-20 ata a rúa da Escurridía. Tamén cabe salientar a
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importancia que a dita actuación terá para os veciños do lugar.
Entre as actuacións previstas neste barrio, destaca a actuación proxectada na praza fronte ao
mosteiro de Santa María, para darlle unha dimensión máis humana ao espazo público. O
obxectivo é dotar este barrio compostelán dunha zona emblemática de acollida e desfrute de
peregrinos e 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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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 36381, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don David Rodríguez Estévez e outros/as
deputados/as máis, sobre “as medidas adoptadas e as actuacións previstas pola Xunta
de Galicia para prever e xestionar futuras secas tras a escaseza de auga do ano 2017,
así como a avaliación que fai dos custos que tivo para a gandaría, a agricultura e os
ecosistemas”, (publicada no BOPG número 360 do 21 de setembro de 2018), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada polas Consellerías de Infraestruturas e
Mobilidade e Medio Rural, que ten o seguinte contido:
“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
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medio natural, establecendo medidas, de ser o caso, que protexan a flora e a fauna fluvial.
Galicia dispón instrumento específico que lle permite á Administración hidráulica, ante un
episodio concreto de seca, a avaliación, toma de decisións e adopción das medidas precisas
de cara a minimizar os efectos adversos derivados desa situación. Este instrumento é o Plan
de seca da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, aprobado polo Consello da Xunta de
Galicia en data 1 de agosto de 2013. Este plan recolle as medidas correctoras en relación coa
utilización da auga para intensificar o aforro e acadar un aproveitamento aínda máis eficiente
ata que se recuperen os niveis necesarios de reserva; limitando o uso da auga aos
establecidos como prioritarios e asegurando, en todo caso, o abastecemento á poboación.
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
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básica e o principio de autonomía local), os concellos teñen a competencia exclusiva en
materia de abastecemento e saneamento dos seus sistemas municipais.
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.
Con todo, desde o Goberno galego, conscientes da necesidade de adaptar a xestión da auga
ao novo contexto do cambio climático e de dar un maior apoio aínda aos concellos para que
estes se doten de instrumentos axeitados para poder xestionar episodios de seca coa
dilixencia e eficacia que a natureza destes feitos demanda, a través de Augas de Galicia, está
impulsando 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 propios plans de emerxencia fronte á seca que permitan estar
preparados ante estas situacións e garantir o abastecemento de auga á poboación.
A Lei de garantía de abastecemento está destinada a mellorar o funcionamento dos sistemas
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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.
A Xunta de Galicia foi consciente das dificultades polas que atravesaron os gandeiros e
agricultores debido ás condicións meteorolóxicas adversas. Por iso, dende o primeiro
momento, o Goberno galego púxose a traballar co fin de minimizar estes danos. Aprobouse
unha liña de axudas para reconversión de viñedo, dotada con 1,4 millóns de euros,
mobilizáronse 10 millóns de euros para mellorar a liquidez das explotacións, aprobouse unha
liña específica para a adquisición de alimentación complementaria para o gando en extensivo
ou as colmeas nas zonas afectadas pola vaga de lumes.
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Ademais, a Consellería do Medio Rural deseñou unha liña de axudas para garantir o
subministro de auga ás explotacións agrarias, dotada cun millón de euros, co obxectivo de
asegurar o aprovisionamento de auga para as explotacións, así como para o aproveitamento
das superficies de pastos e dos cultivos tradicionais.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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: 38398, 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 cobertura informativa dada pola
RTVG ao accidente no festival do Marisquiño, acontecido no mes de agosto en Vigo”,
(publicada no BOPG número 371 do 16 de outubro de 2018), teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Corporación Radio e Televisión de Galicia, que
ten o seguinte contido:
“O tratamento informativo da CRTVG respecto do accidente do Marisquiño, acontecido en
agosto de 2018, foi o correcto e non estivo en ningún caso guiado por intereses políticos.
O sinistro producíuse na medianoite do día 13 de agosto. Aínda así, a resposta non se fixo
esperar. Meteuse un crowl, un rótulo en pantalla, durante a emisión, que nese momento era
un diferido do Luar do venres. Pola súa parte, a radio mudou o seu programa Pensando en
ti para facelo exclusivamente ao redor do suceso en Vigo. Tamén, o primeiro chío das
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redes sociais da Corporación produciuse só uns minutos despois do afundimento.
En Vigo, dúas xornalistas da delegación saíron cara a zona do suceso nada máis
coñecerse o que acontecera, e tamén o fixo un reporteiro gráfico de Vigo. Esa rápida
resposta e presenza sobre o terreo permitiu confirmar rapidamente o alcance do accidente,
o que marcou a previsión de cobertura. Á 01.04h da mañá, a policía de Vigo informou
oficialmente a todos os medios de que descartaba que houbese vítimas mortais. Para
entón valorarase e decidírase xa a saída dunha mochila de directos desde Santiago, e non
cortar programación. Foi unha decisión valorada ante un suceso aparatoso e grave, pero
no que, afortunadamente, non houbo que lamentar falecementos. E ese dato sóubose
pronto.
Deste xeito, e cos datos na man, fíxose unha ampla cobertura do suceso, graváronse
imaxes e tomáronse declaracións ás testemuñas. Toda esa información deuse no primeiro
páxina 1 de 2
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informativo do día seguinte, o Bos Días. E nos informativos doutras canles de televisión, a
maioría das imaxes emitidas foron as gravadas polas cámaras da TVG, porque eran as que
estaban no lugar do suceso.
Por outra banda, hai que ter en conta que a CRTVG non é so unha televisión e que ten
máis medios de comunicación, amplamente seguidos polo público, que se despregaron
para manter informada á poboación.
Nesta cobertura recolléronse as declaracións nocturnas do alcalde de Vigo, e a súa rolda
de prensa das 11.30h da mañá seguinte, así como as declaracións doutros representantes
das distintas administracións.
A TVG seguiu a informar do proceso de investigación do accidente, a apertura da comisión
de investigación no Pleno do Parlamento, e das seguintes reunións.
Arredor do tratamento informativo sobre o Concello de Vigo, lémbrase que a CRTVG
mantén en Vigo desde novembro de 1991 unha delegación que se encarga da cobertura do
que sucede na provincia e na cidade. Esta delegación non so informa do que pasa no
Concello, tamén se fai eco das noticias da ampla área de influencia de Vigo.”
O que lle remito para 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: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROPtmUtp0oX6
Verificación:
CVE-PREPAR: b59cb8b8-3121-a551-f673-85d850e71ec5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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: 40481 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 veracidade das confirmacións realizadas polo
director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa respecto da
homologación dos cursos da Escola de Canteiría da Deputación Provincial de Pontevedra
co ciclo medio e superior de formación profesional e, se é o caso, as previsións do
Goberno galego ao respecto”, (publicada no BOPG número 391 do 29 de novembro de 2018),
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Educación, Universidade
e Formación Profesional, que ten o seguinte contido:
“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
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competencia, xa que na actualidade non son ensinanzas oficiais de FP.
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.
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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,
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 41678, 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 formalización dos compromisos
adquiridos pola consellaría para o arranxo das deficiencias e das carencias que
presenta o CEIP Felipe de Castro de Noia, a súa dotación orzamentaria e as melloras
que se van levar a cabo”, (publicada no BOPG número 400 do 18 de decembro de 2018),
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Educación,
Universidade e Formación Profesional, que ten o seguinte contido:
“No período estival, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional está
levando a cabo as obras de rehabilitación enerxética do CEIP Felipe de Castro, en Noia, que
supoñen un investimento de preto de 671.000 euros por parte do Goberno Galego a través de

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROGvcwLNKve9
Verificación:
CVE-PREPAR: 8e698c04-5a45-e867-4c97-c0c0331de5e2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Fondos FEDER.
Estas obras inclúen a substitución do actual material de cuberta do CEIP por outro de panel
tipo sandwich de dobre chapa de aceiro galvanizado con illante intermedio e acabado lacado,
especial na cara exterior; o illamento da fachada exterior mediante sistema SATE, e o
illamento do teito da planta superior de separación co espazo baixo cuberta.
Así mesmo tamén se substitúe a actual carpintería das ventás e portas exteriores por unha
nova de aluminio con rotura de ponte térmica e dobre vidro baixo emisivo, e as luminarias por
equipos de alta eficiencia enerxética de tecnoloxía led.
Finalmente procederase á eliminación dos antigos armarios de obra que existían nalgunhas
aulas co fin de gañar superficie e mellorar a funcionalidade das mesmas, ao pulido e
abrillantado do pavimento de terrazo, e á reparación e pintado de paramentos interiores
segundo o estudo cromático realizado polo Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) para
este tipo de obras.
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A rehabilitación integral deste centro enmárcase no Plan de dotación de infraestruturas
educativas 2016-2021.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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: BOPGDSPGUMLM6yTk12
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
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Nº Saída
2019/1306268
Data
05/09/2019 16:38

RS/ml

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 33477 , formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona María Ángeles Antón
Vilasánchez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a licitación e execución da
obra para a adecuación paisaxística do Camiño Inglés no termo municipal de Santiago
de Compostela”, (publicada no BOPG número 342 , do 27 de xullo de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A comezos do mes de xuño iniciáronse as obras de mellora do Camiño Inglés entre o
polígono do Tambre e o cemiterio de Boisaca, que suporán un investimento da Xunta de 1,8
millóns de euros.
A actuación iniciada no polígono do Tambre é unha reforma de toda a superficie, ao longo de
800 metros, que reordenará os espazos para facer compatibles os usos dos peregrinos, dos
empresarios e transportistas do polígono e, tamén, do cemiterio de Boisaca. O proxecto inclúe
unha mellor integración paisaxística e elementos de mobiliario urbano que serán uniformes en

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROEPo1NcvoH5
Verificación:
CVE-PREPAR: 94fbf985-16b7-8a68-e371-8bcf15cad381
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

todas as actuacións, así como espazos verdes que minorarán as molestias do tráfico sobre os
camiñantes e peregrinos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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 -a tramitar polo Pleno- número 33479 ,
formulada polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona María
Ángeles Antón Vilasánchez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a
licitación e execución da obra para a adecuación paisaxística do Camiño
Francés no termo municipal de Santiago de Compostela”, (publicada no BOPG
número 342 , do 27 de xullo de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas
e Mobilidade, que ten o seguinte contido:

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROp6RksKCqM5
Verificación:
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“Os proxectos de adecuación paisaxística e integración do Camiño Francés á súa
entrada en Compostela recollen unha serie de actuacións, nas que a Xunta vén
traballado con intensidade e nas que xa se ten avanzado.
Entre elas, caben destacar as melloras que se realizarán na baixada do Monte do
Gozo, obras xa adxudicadas e que, previsiblemente, se iniciarán no mes de setembro;
tamén as actuacións de adecuación do Camiño Francés entre a ponte de San Lázaro
e a rúa Miguel Ferro Caaveiro, licitadas a comezos do mes de xullo; ou as obras
licitadas o pasado 22 de xullo, correspondentes á traza do Camiño Francés no cruce
da avenida de Lugo con Concheiros. Unha actuación, esta, orientada a facer que o
Camiño neste punto da trama urbana da cidade sexa máis identificable, co calmado
de tráfico e a reordenación de accesos que conflúen no nó de Concheiros, mellorando
a mobilidade e a seguridade viaria dos peregrinos, e favorecendo tamén os tráficos
urbanos e os desprazamentos dos propios veciños. As obras transformarán o actual
nó de Concheiros nunha gran praza, compatibilizando o tránsito dos peregrinos cun
tráfico rodado fluído e seguro, facilitando ademais a conexións dos barrios de Fontiñas
e de Concheiros.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de 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
175103

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
05/09/2019 16:38:19

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROp6RksKCqM5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 05/09/2019 16:38:19

175104

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1300798
Data
04/09/2019 15:12

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 33481 formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia a iniciativa de dona María Ángeles Antón Vilasánchez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a licitación e execución da obra para a
adecuación paisaxística

do Camiño Portugués no termo municipal de Santiago de

Compostela”, (publicada no BOPG número 342 do 27 de xullo de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade , que ten o seguinte contido:
“As obras de mellora e integración paisaxística do Camiño Portugués no barrio de Conxo, no
concello de Santiago, contan cun orzamento que supera os 2 millóns de euros. A intervención
prevista no núcleo de Conxo de Abaixo permitirá a reordenación do itinerario desta ruta,
mellorando a visual do peregrino ao longo da traza do camiño e reducindo o tránsito de
vehículos, entre a glorieta coa SC-20 ata a rúa da Escurridía. Tamén cabe salientar a
importancia que a dita actuación terá para os veciños do lugar.

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROjiZRWCL0p6
Verificación:
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Entre as actuacións previstas neste barrio, destaca a actuación proxectada na praza fronte ao
mosteiro de Santa María, para darlle unha dimensión máis humana ao espazo público. O
obxectivo é dotar este barrio compostelán dunha zona emblemática de acollida e desfrute de
peregrinos e 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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286630
Data
02/09/2019 10:07

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 33557 formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia a iniciativa de dona Marta Nóvoa Iglesias e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o proxecto de execución do viario de acceso ao
polígono de San Cibrao coa A-52”, (publicada no BOPG número 342 do 27 de xullo de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade , que ten o seguinte contido:
“Nunha visita recente ás obras, concretamente o pasado 7 de agosto, a conselleira de
Infraestruturas e Mobilidade salientou que os traballos da nova conexión directa do polígono
industrial de San Cibrao das Viñas coa autovía A-52 avanzan a bo ritmo, sendo o grado de
execución actual de preto do 50%.
A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade detallou que, concretamente, no viaduto de San
Benito, xa están feitas as cimentacións e executados os fustes e capiteis das pilas do viaduto,
restando só os estribos e o taboleiro.
Tamén está avanzado o movemento de terras en toda a traza e os traballos no resto de estruturas.
CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROiV5dWIaXN8
Verificación:
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Isto, segundo indicou, permitirá que esta vía de novo trazado, que supón un investimento da Xunta
próximo aos 22 millóns de euros, poida estar en servizo e á disposición de transportistas, veciños e
usuarios a mediados de 2020”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1300797
Data
04/09/2019 15:12

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 34117 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 presentación polo Goberno galego dun informe a
aplicación dos preceptos da Lei de Dereito Civil de Galicia e daquelas normas para a
conservación, modificación e desenvolvemento das institucións do Dereito Civil propio
da nosa Comunidade Autónoma”, (publicada no BOPG número 349 do 31 de agosto de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que ten
o seguinte contido:
“A Disposición adicional primeira da Lei 2/2006, de Dereito civil de Galicia, refírese á creación
dunha comisión parlamentaria, que habería de integrarse por membros dos diversos grupos
parlamentarios da Cámara, co fin de emitir o informe procedente comprensivo das dificultades e
dúbidas que se advirtan na aplicación do Dereito civil propio de Galicia.

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTRO1hIDCmtoc4
Verificación:
CVE-PREPAR: 5ecc38a7-07d2-f618-3528-7b64d2ce4a53
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cuestión distinta é a Comisión Superior para o estudio do desenvolvemento do Dereito civil
galego, que non é un órgano integrado por parlamentarios, nin trae causa do devandito
mandado da Lei de Dereito civil de Galicia. Trátase dun órgano consultivo da Xunta de Galicia
(encadrado na consellería con competencias en materia de xustiza) que realiza os estudos e
emite os ditames e informes que lle son solicitados pola Administración Autonómica en diversas
materias, entre as cales se atopan a conservación, modificación e desenvolvemento das
institucións do dereito civil galego, aínda que tamén sobre ‘normas procesuais e procedementos
administrativos que se deriven do específico dereito galego ou da organización propia dos
poderes públicos galegos’ que lle sexan encomendados por conduto do titular da Consellería en
materia de Xustiza.
Así se fixo, por exemplo, recentemente coa emisión do informe sobre o posible encaixe, dentro
das competencias autonómicas en materia de dereito civil especial, da actuación lexislativa
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sobre corresponsabilidade parental e relacións familiares no cese da convivencia, e máis
recentemente, co ditame solicitado á Comisión pola Consellería do Medio Rural con respecto á
posibilidade de regulación polo lexislador galego da titularidade dos bens abandonados e sen
dono coñecido.
As últimas reunións desta Comisión tiveron lugar, por unha banda, nos meses de abril e maio
do pasado ano de 2018, e pola outra o 14 de marzo e mais o 4 de xullo de 2019.
No último encontro abordouse, por unha banda, a creación de varios grupos de traballo que
teñen como obxectivo revisar a aplicación do dereito vixente en Galicia. Os temas de estudo
intégranse en 4 Seccións Técnicas: montes, contratos e demais dereitos reais, sucesións e
unións de feito. Respecto da última relatoría, evidenciouse a necesidade de tratar as situacións
e efectos xurídicos das parellas de feito inscritas no Rexistro autonómico.
Por outra banda, nesa mesma xuntanza, tamén se abordou a proposición de Lei de
Recuperación e posta en valor da Terra Produtiva de Galicia na que está a traballar a
Consellería do Medio Rural, co obxectivo de favorecer a mobilización da terra produtiva de
Galicia, poñendo en conexión a oferta e a demanda de terra, con instrumentos que garantan a
seguridade xurídica dos investimentos e foi aprobado o anteriormente mencionado informe
sobre a adecuación do proxecto ao Dereito civil de Galicia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTRO1hIDCmtoc4
Verificación:
CVE-PREPAR: 5ecc38a7-07d2-f618-3528-7b64d2ce4a53
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
2019/1286670
Data
02/09/2019 10:12

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 39221 formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia a iniciativa de don Gonzalo Trenor López, e outros/as deputados/as
do mesmo grupo, sobre “as medidas que está a impulsar a Xunta de Galicia para garantir o
abastecemento de auga á poboación diante de posibles episodios de seca, en especial naquelas
zonas nas que os sistemas de abastecemento presentan unha maior vulnerabilidade”, (publicada
no BOPG número 378 do 31 de outubro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de 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 42134, de similar contido e formulada polo mesmo grupo
parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión plenaria celebrada o 9 e 10 de abril de 2019.
A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode verse nos seguintes enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-04-10?part=32243fc0-

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROYCrKZFkrk3
Verificación:
CVE-PREPAR: 91752aa9-ef82-a855-aba8-217212c34274
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

f87c-4367-8cb5-da29006fa5b4&start=4190
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-04-10?part=32243fc0f87c-4367-8cb5-da29006fa5b4&start=4521
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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
2019/1300844
Data
04/09/2019 16:48

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 39415 formulada polo Grupo
Parlamentario

Popular de Galicia a iniciativa de don José Alberto Pazos Couñago e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego para a
posta en servizo do terceiro treito da Autovía do Morrazo”, (publicada no BOPG número
380 do 6 de novembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización
do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade , que ten o
seguinte contido:
“Desde o pasado 21 de xuño está en servizo a totalidade da Autovía do Morrazo, 11,1 km de
autovía libres de peaxe, logo dun investimento da Xunta de 55,6 millóns de euros. Ese día
abríronse ao tráfico os algo máis de 3,8 km correspondentes ao terceiro treito da autovía,
entre o enlace de Meira e o primeiro enlace de Cangas, que se viñeron sumar aos 7
quilómetros correspondentes aos dous primeiros treitos da autovía, entre Rande e Meira,

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROkjbZCl8Yw7
Verificación:
CVE-PREPAR: 38692b44-c7a3-d129-f770-2819c4a00de9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

que estaban en servizo xa desde o 11 de maio de 2018”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286595
Data
02/09/2019 10:05

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 40279, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Ana Belén Pontón Mondelo e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego respecto da
proposta do Goberno central referida á imposición de novas peaxes nas autovías”, (publicada
no BOPG número 386, do 21 de novembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia non ten constancia de ningunha proposta oficial nin concreta por parte do
Ministerio de Fomento ao respecto do asunto que se refire na iniciativa”.
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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
2019/1286593
Data
02/09/2019 10:05

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 40479 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 veracidade das confirmacións realizadas polo
director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa respecto da
homologación dos cursos da Escola de Canteiría da Deputación Provincial de Pontevedra
co ciclo medio e superior de formación profesional”, (publicada no BOPG número 390 do 28
de novembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, que ten o seguinte
contido:
“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
CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
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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.
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.
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175118

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
02/09/2019 10:05:40

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
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Nº Saída
2019/1286570
Data
02/09/2019 10:05

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 41433 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de don Antón Sánchez García e don Marcos Cal Ogando,
sobre “as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central da
defensa da inclusión da conexión Vigo-Oporto no Corredor Atlántico, dentro do proceso
de reforma dos regulamentos UE 1315/2013 e 1316/2013 do Parlamento e do Consello
europeo”, (publicada no BOPG número 397 do 13 de decembro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade , que ten o seguinte contido:
“A Comisión Europea confirmou que a liña ferroviaria denominada ‘saída sur’ de Vigo forma parte
do trazado da Rede Básica Europea de transportes, polo que conta con opcións de acceder aos
fondos comunitarios da próxima convocatoria do ‘Mecanismo Conectar Europa’.
O director xeral de Mobilidade da Xunta foi informado neste sentido polos representantes da
Comisión Europea no transcurso da reunión do grupo de traballo sobre o Corredor Atlántico que
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REXISTROZ9kpvlrj90
Verificación:
CVE-PREPAR: c9f38465-6da3-1b41-fe56-c5d99d694431
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

a Dirección Xeral de Transporte da UE celebrou no mes de xuño en Bruxelas”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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
2019/1306269
Data
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RS/ml

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 2ª – número 33476 ,
formulada polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona María Ángeles
Antón Vilasánchez

e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a licitación e

execución da obra para a adecuación paisaxística

do Camiño Inglés no termo

municipal de Santiago de Compostela e o tratamento que se lle vai dar ao Camiño ao
seu paso pola zona industrial ou no tránsito polo cemiterio de Boisaca”, (publicada no
BOPG número 342 , do 27 de xullo de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten
o seguinte contido:
“A comezos do mes de xuño iniciáronse as obras de mellora do Camiño Inglés entre o
polígono do Tambre e o cemiterio de Boisaca, que suporán un investimento da Xunta de 1,8
millóns de euros.
A actuación iniciada no polígono do Tambre é unha reforma de toda a superficie, ao longo de
800 metros, que reordenará os espazos para facer compatibles os usos dos peregrinos, dos
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empresarios e transportistas do polígono e, tamén, do cemiterio de Boisaca. O proxecto inclúe
unha mellor integración paisaxística e elementos de mobiliario urbano que serán uniformes en
todas as actuacións, así como espazos verdes que minorarán as molestias do tráfico sobre os
camiñantes e peregrinos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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/ml

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 2ª – número
33478 , formulada polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona
María Ángeles Antón Vilasánchez e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre
“a licitación e execución da obra para a adecuación paisaxística do Camiño
Francés no termo municipal de Santiago de Compostela”, (publicada no BOPG
número 342 , do 27 de xullo de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas
e Mobilidade, que ten o seguinte contido:

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
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“Os proxectos de adecuación paisaxística e integración do Camiño Francés á súa
entrada en Compostela recollen unha serie de actuacións, nas que a Xunta vén
traballado con intensidade e nas que xa se ten avanzado.
Entre elas, caben destacar as melloras que se realizarán na baixada do Monte do
Gozo, obras xa adxudicadas e que, previsiblemente, se iniciarán no mes de setembro;
tamén as actuacións de adecuación do Camiño Francés entre a ponte de San Lázaro
e a rúa Miguel Ferro Caaveiro, licitadas a comezos do mes de xullo; ou as obras
licitadas o pasado 22 de xullo, correspondentes á traza do Camiño Francés no cruce
da avenida de Lugo con Concheiros. Unha actuación, esta, orientada a facer que o
Camiño neste punto da trama urbana da cidade sexa máis identificable, co calmado
de tráfico e a reordenación de accesos que conflúen no nó de Concheiros, mellorando
a mobilidade e a seguridade viaria dos peregrinos, e favorecendo tamén os tráficos
urbanos e os desprazamentos dos propios veciños. As obras transformarán o actual
nó de Concheiros nunha gran praza, compatibilizando o tránsito dos peregrinos cun
tráfico rodado fluído e seguro, facilitando ademais a conexións dos barrios de Fontiñas
e de Concheiros.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de 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
2019/1300799
Data
04/09/2019 15:12

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 33480 formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia a iniciativa de dona María Ángeles Antón Vilasánchez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a licitación e execución da obra para a
adecuación paisaxística

do Camiño Portugués no termo municipal de Santiago de

Compostela”, (publicada no BOPG número 342 do 27 de xullo de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade , que ten o seguinte contido:
“As obras de mellora e integración paisaxística do Camiño Portugués no barrio de Conxo, no
concello de Santiago, contan cun orzamento que supera os 2 millóns de euros. A intervención
prevista no núcleo de Conxo de Abaixo permitirá a reordenación do itinerario desta ruta,
mellorando a visual do peregrino ao longo da traza do camiño e reducindo o tránsito de
vehículos, entre a glorieta coa SC-20 ata a rúa da Escurridía. Tamén cabe salientar a

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
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importancia que a dita actuación terá para os veciños do lugar.
Entre as actuacións previstas neste barrio, destaca a actuación proxectada na praza fronte ao
mosteiro de Santa María, para darlle unha dimensión máis humana ao espazo público. O
obxectivo é dotar este barrio compostelán dunha zona emblemática de acollida e desfrute de
peregrinos e 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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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 33556 formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia a iniciativa de dona Marta Nóvoa Iglesias e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o proxecto de execución do viario de acceso ao
polígono de San Cibrao coa A-52”, (publicada no BOPG número 342 do 27 de xullo de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade , que ten o seguinte contido:
“Nunha visita recente ás obras, concretamente o pasado 7 de agosto, a conselleira de
Infraestruturas e Mobilidade salientou que os traballos da nova conexión directa do polígono
industrial de San Cibrao das Viñas coa autovía A-52 avanzan a bo ritmo, sendo o grado de
execución actual de preto do 50%.
A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade detallou que, concretamente, no viaduto de San
Benito, xa están feitas as cimentacións e executados os fustes e capiteis das pilas do viaduto,
restando só os estribos e o taboleiro.
Tamén está avanzado o movemento de terras en toda a traza e os traballos no resto de estruturas.
CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
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Isto, segundo indicou, permitirá que esta vía de novo trazado, que supón un investimento da Xunta
próximo aos 22 millóns de euros, poida estar en servizo e á disposición de transportistas, veciños e
usuarios a mediados de 2020”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 1 de 1

175129

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
02/09/2019 10:12:37

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROZQA6FuBeC8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 02/09/2019 10:12:37

175130

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286604
Data
02/09/2019 10:06

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 36816 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 procedemento seguido para a
revisión do Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica Galicia costa 2015-2021, os
seus resultados e a coordinación con outras administracións para ese fin”, (publicada
no BOPG número 363 do 27 de setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta
escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade , que ten o seguinte contido:
“A Xunta, a través de Augas de Galicia, segue a avanzar na revisión da planificación

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
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hidrolóxica da Demarcación hidrográfica Galicia-Costa vixente ata o ano 2021, e no mes de
xullo ten iniciado un novo proceso de participación coa publicación, no Diario Oficial de
Galicia, da proposta do documento que engloba os temas máis importantes para o novo
ciclo 2021-2027.
Polo tanto, neste momento estase co terceiro ciclo de planificación (2021-2027), traballando
na revisión e actualización do Plan Hidrográfico Galicia Costa. Na actualidade finalizouse a
etapa preliminar do ciclo, coa publicación dos Documentos Iniciais, que estiveron sometidos
a consulta pública durante 6 meses desde o pasado 19 de outubro; e acaba de comezar a
consulta pública do Esquema Provisional de Temas Importantes. Na busca da máxima
participación na elaboración deste plan de especial relevancia para toda a cidadanía, o
documento estará dispoñible para a súa consulta e a realización de propostas e suxestións
durante 6 meses.
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Pódese salientar dentro dos temas recollidos, o de mellora da gobernanza na xestión da
auga como un dos grandes retos a abordar neste novo período, que afecta a coordinación
interadministrativa, participación activa da cidadanía, xestión da información, educación
ambiental ou transparencia.
A Xunta vén cumprindo os prazos que se tiñan marcando a nivel nacional no proceso de
elaboración do Plan para o novo ciclo 2021-2027”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROkZrMeaHyX5
Verificación:
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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
2019/1286600
Data
02/09/2019 10:06

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 39220 formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia a iniciativa de don Gonzalo Trenor López, e outros/as deputados/as
do mesmo grupo, sobre “as medidas que está a impulsar a Xunta de Galicia para garantir o
abastecemento de auga á poboación diante de posibles episodios de seca, en especial naquelas
zonas nas que os sistemas de abastecemento presentan unha maior vulnerabilidade”, (publicada
no BOPG número 378 do 31 de outubro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de 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 42134, de similar contido e formulada polo mesmo grupo
parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión plenaria celebrada o 9 e 10 de abril de 2019.
A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode verse nos seguintes enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-04-10?part=32243fc0-

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROu2uORimwb7
Verificación:
CVE-PREPAR: dda233e1-e1f0-2a10-82b4-3f9acd8e6c33
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

f87c-4367-8cb5-da29006fa5b4&start=4190
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-04-10?part=32243fc0f87c-4367-8cb5-da29006fa5b4&start=4521
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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
2019/1300796
Data
04/09/2019 15:12

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 39414 formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia a iniciativa de don José Alberto Pazos Couñago e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado de execución no que se
atopan as obras do terceiro treito da Autovía do Morrazo e as previsións do Goberno
galego para a súa posta en servizo”, (publicada no BOPG número 380 do 6 de novembro
de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade , que ten o seguinte contido:
“Desde o pasado 21 de xuño está en servizo a totalidade da Autovía do Morrazo, 11,1 km de
autovía libres de peaxe, logo dun investimento da Xunta de 55,6 millóns de euros. Ese día
abríronse ao tráfico os algo máis de 3,8 km correspondentes ao terceiro treito da autovía,
entre o enlace de Meira e o primeiro enlace de Cangas, que se viñeron sumar aos 7
quilómetros correspondentes aos dous primeiros treitos da autovía, entre Rande e Meira,

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROzeOBHRket4
Verificación:
CVE-PREPAR: 7bc33963-6e71-c124-4ee2-c81d4984ed38
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

que estaban en servizo xa desde o 11 de maio de 2018”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1290834
Data
03/09/2019 09:05

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41432 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de don Antón Sánchez García e don Marcos Cal
Ogando, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno
central da defensa da inclusión da conexión Vigo-Oporto no Corredor Atlántico, dentro
do proceso de reforma dos regulamentos UE 1315/2013 e 1316/2013 do Parlamento e do
Consello europeo”, (publicada no BOPG número 398 do 14 de decembro de 2018), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade , que ten o seguinte contido:
“A Comisión Europea confirmou que a liña ferroviaria denominada ‘saída sur’ de Vigo forma
parte do trazado da Rede Básica Europea de transportes, polo que conta con opcións de
acceder aos fondos comunitarios da próxima convocatoria do ‘Mecanismo Conectar Europa’.
O director xeral de Mobilidade da Xunta foi informado neste sentido polos representantes da
Comisión Europea no transcurso da reunión do grupo de traballo sobre o Corredor Atlántico que
CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROG7EKhNZnw8
Verificación:
CVE-PREPAR: 66597c10-6cb6-f4c1-78f0-dad9300ed7a7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

a Dirección Xeral de Transporte da UE celebrou no mes de xuño en Bruxelas”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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

175138

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
03/09/2019 09:05:13

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROG7EKhNZnw8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 03/09/2019 9:05:13

175139

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1294890
Data
03/09/2019 15:20

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 41570, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón Sánchez García,
sobre “a información e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación co incendio
declarado na fábrica de Ence, en Lourizán, na ría de Pontevedra, o día 5 de decembro de 2018,
así como os informes que está a manexar respecto das súas repercusións para a saúde e o
medio”, (publicada no BOPG número 400, do 18 de decembro de 2018), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de 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.

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROAFG4gZskY8
Verificación:
CVE-PREPAR: 624ee276-9e87-dd99-5d53-253348caab39
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Na súa intervención, a directora xeral respondeu ás cuestións plantexadas sobre o incendio
acontecido en Ence e actuación realizada pola 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
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286669
Data
02/09/2019 10:12

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 40480 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 veracidade das confirmacións realizadas polo
director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa respecto da
homologación dos cursos da Escola de Canteiría da Deputación Provincial de Pontevedra
co ciclo medio e superior de formación profesional e, se é o caso, as previsións do
Goberno galego ao respecto”, (publicada no BOPG número 391 do 29 de novembro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Educación, Universidade e Formación Profesional, que ten o seguinte contido:
“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
CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROgTt7HcP9D5
Verificación:
CVE-PREPAR: 86608707-5af9-c005-10f5-938496a3cb05
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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.
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.
páxina 1 de 2
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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,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROgTt7HcP9D5
Verificación:
CVE-PREPAR: 86608707-5af9-c005-10f5-938496a3cb05
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
2019/1286626
Data
02/09/2019 10:06

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 36383 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea a iniciativa de don David Rodríguez Estévez e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas adoptadas e as actuacións previstas
pola Xunta de Galicia para prever e xestionar futuras secas tras a escaseza de auga
do ano 2017, así como a avaliación que fai dos custos que tivo para a gandaría, a
agricultura e os ecosistemas”, (publicada no BOPG número 359 do 20 de setembro de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e a Consellería do Medio Rural, que
ten o seguinte contido:
“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
CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROWcwKlktTF3
Verificación:
CVE-PREPAR: a0b05ab7-cfe5-e201-0da4-ea93d66ad658
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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.
Galicia dispón instrumento específico que lle permite á Administración hidráulica, ante un
episodio concreto de seca, a avaliación, toma de decisións e adopción das medidas precisas
de cara a minimizar os efectos adversos derivados desa situación. Este instrumento é o Plan
de seca da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, aprobado polo Consello da Xunta de
Galicia en data 1 de agosto de 2013. Este plan recolle as medidas correctoras en relación
coa utilización da auga para intensificar o aforro e acadar un aproveitamento aínda máis
eficiente ata que se recuperen os niveis necesarios de reserva; limitando o uso da auga aos
establecidos como prioritarios e asegurando, en todo caso, o abastecemento á poboación.
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
páxina 1 de 3
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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.
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.
Con todo, desde o Goberno galego, conscientes da necesidade de adaptar a xestión da
auga ao novo contexto do cambio climático e de dar un maior apoio aínda aos concellos
para que estes se doten de instrumentos axeitados para poder xestionar episodios de seca
coa dilixencia e eficacia que a natureza destes feitos demanda, a través de Augas de
Galicia, está impulsando 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 propios plans de emerxencia fronte á
seca que permitan estar preparados ante estas situacións e garantir o abastecemento de
CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROWcwKlktTF3
Verificación:
CVE-PREPAR: a0b05ab7-cfe5-e201-0da4-ea93d66ad658
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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.
A Xunta de Galicia foi consciente das dificultades polas que atravesaron os gandeiros e
agricultores debido ás condicións meteorolóxicas adversas. Por iso, dende o primeiro
momento, o Goberno galego púxose a traballar co fin de minimizar estes danos. Aprobouse
unha liña de axudas para reconversión de viñedo, dotada con 1,4 millóns de euros,
mobilizáronse 10 millóns de euros para mellorar a liquidez das explotacións, aprobouse
páxina 2 de 3
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unha liña específica para a adquisición de alimentación complementaria para o gando en
extensivo ou as colmeas nas zonas afectadas pola vaga de lumes.
Ademais, a Consellería do Medio Rural deseñou unha liña de axudas para garantir o
subministro de auga ás explotacións agrarias, dotada cun millón de euros, co obxectivo de
asegurar o aprovisionamento de auga para as explotacións, así como para o aproveitamento
das superficies de pastos e dos cultivos tradicionais”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROWcwKlktTF3
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
2019/1294892
Data
03/09/2019 15:20

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 40038, formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona Raquel Arias Rodríguez e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo, sobre “ a cantidade de uva recollida na campaña de vendima de
2018 na Denominación de Orixe Ribeira Sacra, a súa evolución en relación coa colleita de 2017
e a valoración do Goberno galego ao respecto”, (publicada no BOPG número 387, do 22 de
novembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
do 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 da Axencia Galega de Calidade Alimentaria
á pregunta 43925.
Pode consultarse no enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-7-agricultura-alimentacion-gandariaCSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROe77A7h6bU9
Verificación:
CVE-PREPAR: e9fe9f95-8357-3647-d791-fd5726260917
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

montes-2019-05-15?part=af8449c3-8644-496a-b165-3c827bb4f087&start=97
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 41695, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego Galicia, a iniciativa de don José Luis Rivas Cruz e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a dispoñibilidade polo Goberno galego dalgún
plan para implementar e apoiar a recuperación das variedades de froitas autóctonas de Galicia,
nomeadamente de mazás, como alternativa de cultivo e de actividade económica do medio
rural, así como as intencións da Consellería do Medio Rural ao respecto”, (publicada no BOPG
número 400, do 18 de decembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería 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-
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Verificación:
CVE-PREPAR: 28453691-efc1-2cc3-1042-11e8c77d71b1
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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Nº Saída
2019/1290836
Data
03/09/2019 09:05

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 41427, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez, don Julio Torrado
Quintela e don José Manuel Pérez Seco, sobre “a cobertura informativa dada pola RTVG ao
encontro mantido o día 3 de decembro de 2018 polo secretario xeral do PSdeG coa ministra de
Defensa, tralo que se anunciou a construción das fragatas F-110 para a Armada española no
estaleiro público de Navantia en Ferrol”, (publicada no BOPG número 398, do 14 de decembro de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Corporación de RadioTelevisión de Galicia que ten o seguinte contido:
“A actualidade de cada xornada e as prioridades son as que marcan os contidos dos informativos. Neste
contexto, cómpre lembrar que o luns 3 de decembro de 2018 era o día despois das eleccións
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autonómicas andaluzas, nas que os partidos de centro dereita obtiñan, por primeira vez na historia da
democracia española, a posibilidade numérica de arrebatarlle o goberno ao Partido Socialista. E o día
no que todas as redaccións e medios de comunicación traballaban na recollida de reaccións ante os
resultados das eleccións andaluzas, en toda España, pero especialmente en Madrid e Sevilla. De feito,
o delegado da Televisión de Galicia en Madrid permanecía ese luns na capital andaluza, onde estivo
durante a xornada electoral e, loxicamente, durante o día despois, ese 3 de decembro.
Nesas condicións, houbo que facer un verdadeiro esforzo para que a delegación dos medios públicos
en Madrid puidera cubrir o resto de eventos políticos de relevancia que se sucederon na capital de
España ese luns.
Por outra parte, a visita a Madrid do secretario xeral do PSdeG non era un acto institucional, senón
unha xuntanza entre o secretario dunha forza política galega e unha Ministra do Goberno, na que non
se fixo ningún anuncio oficial, senón que se adiantou algo que sería noticia (ou non) días despois. Aínda
así, a TVG estivo presente nesa reunión, e o Sr. Caballero apareceu no Telexornal Mediodía dese día, e
non unha nin dúas, senón tres veces.
Páxina 1 de 4
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A primeira delas, cando se recolleu en Madrid a súa opinión sobre o resultado electoral en Andalucía,
cun total ou “inserto” de 24 segundos (por certo, a máis longa de todas as reaccións dos políticos
galegos) no que Gonzalo Caballero di que desde o PSdeG convidan a Susana Díaz a extraer leccións
dunha campaña realizada á marxe do presidente do Goberno. O total di que é un resultado que vén
marcado por un desgaste electoral do PSOE de Andalucía durante moitos anos. Nunha campaña
electoral que o PSOE de Andalucía quixo facer moi marcada nas claves andaluzas e un pouco afastada
da situación do PSOE en España e da propia tarefa do presidente do Goberno. Creo que o resultado hai
que saber interpretalo e correspóndelles aos compañeiros da Andalucía extraer leccións.
A segunda, a información sobre a reunión coa Ministra de Defensa, na que se explica que o Ministerio
de Defensa ten previsto levar ao Consello de Ministros nas próximas semanas a orde de execución das
cinco fragatas F-110 para a Armada Española que se van construír no estaleiro de Ferrol. Así llo
trasladou Margarita Robles ao secretario xeral do PSdeG nunha xuntanza de traballo. Di que o goberno
ten os deberes feitos pero non fixa unha data concreta para este contrato que garantirá a carga de
traballo no sector naval de Ferrol ata o 2024.
E por último, nunha terceira ocasión no telexornal do Sr. Caballero, cun que un novo total ou inserto de
21 segundos, no que o secretario xeral do PSdeG di que "estamos falando de 4.500 millóns de euros de
investimento para Ferrol. 7.000 empregos para un horizonte de seis anos. Isto é un impulso
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fundamental para o sector industrial.
Por outra parte, na Radio Galega recolleuse con detalle tamén esta información con diferentes e amplas
versións nos seus tres informativos centrais: Crónica das dúas, A Crónica e o Galicia Por Diante do día
seguinte, 4 de decembro.

CRÓNICA DAS DÚAS (03/10) - (incluíu dous cortes de voz do secretario xeral do PSdeG):
O secretario xeral dos socialistas galegos, Gonzalo Caballero, adiantou hoxe que o consello de
ministros aprobará nas próximas semanas a construcción de 5 fragatas para a Armada española en
Navantia Ferrol, por un importe de 4.500 millóns de euros.
Caballero fixo este anuncio tras entrevistarse en Madrid coa ministra de defensa, Margarita Robles.
O líder dos socialistas galegos amosou a súa satisfacción polo desbloqueo duns contratos para
Navantia que, segundo dixo, levaban nun caixón desde 2014. O desbloqueo dos contratos para
Páxina 2 de 4
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construir as 5 fragatas conleva un investimento de arredor de 4.500 millons e carga de traballo para 6
anos, segundo os cálculos de Gonzalo Caballero.
Tras reunirse con Margarita Robles, Caballero afirmou que Defensa xa fixo o seu traballo e só falta que
o Ministerio de Facenda ultime a documentación para enviar todo ó consello de ministros.
O propio presidente do goberno, Pedro Sánchez, anunciara este verán que o contrato das fragatas
estaría aprobado antes de finais de ano, un prazo que se correspondería co que hoxe anunciou o
secretario xeral dos socialistas galegos.
A CRÓNICA - (incluíu un corte de voz do secretario xeral do PSdeG):
Gonzalo Caballero asegura que o Consello de Ministros aprobará nas próximas semanas a construcción
de cinco novas fragatas para a Armada española no estaleiro de Navantia en Fene e Ferrol por un
importe de 4.500 millóns de euros, o que suporá, segundo o líder do PSdeG, a creación de 7.000
empregos e unha carga de traballo para 6 anos. Caballero asegurou que só falta que o ministerio de
Facenda ultime a documentación e a poña sobre a mesa do consello de Ministros. Para o secretario
xeral do socialistas galegos, o goberno está a piques de desbloquear os contratos que levaban
paralizados desde 2014.
GALICIA POR DIANTE - (incluíu un corte de voz do secretario xeral do PSdeG): Gonzalo Caballero
CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
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asegura que o Consello de Ministros aprobará nas próximas semanas a construcción de cinco novas
fragatas para a Armada española no estaleiro de Navantia en Fene e Ferrol por un importe de 4.500
millóns de euros, o que suporá, segundo o líder do PSdeG, a creación de 7.000 empregos e unha carga
de traballo para 6 anos.
Caballero asegurou que só falta que o ministerio de Facenda ultime a documentación e a poña sobre a
mesa do consello de Ministros.
Para o secretario xeral do socialistas galegos, o goberno está a piques de desbloquear os contratos que
levaban paralizados desde 2014
Por último, o xoves 13 de decembro, no momento en que o Delegado do Goberno en Galicia informou
oficialmente da luz verde para a construción das fragatas, a TVG mobilizou inmediatamente un equipo
de directos a Navantia para darlle á noticia a importancia que merecía, xa dende os titulares do
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informativo do mediodía. E tamén ocupou un lugar destacado no Telexornal Serán daquel mesmo día,
con outro directo desde o mesmo interior das instalacións de Navantia en Fene”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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 4 de 4

175156

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTRO8H6w6L6zs5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 03/09/2019 9:05:24

175157

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1294894
Data
03/09/2019 15:20

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 34118 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 presentación polo Goberno galego dun informe a
aplicación dos preceptos da Lei de Dereito Civil de Galicia e daquelas normas para a
conservación, modificación e desenvolvemento das institucións do Dereito Civil propio
da nosa Comunidade Autónoma”, (publicada no BOPG número 350 do 3 de setembro de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que ten
o seguinte contido:
“A Disposición adicional primeira da Lei 2/2006, de Dereito civil de Galicia, refírese á creación
dunha comisión parlamentaria, que habería de integrarse por membros dos diversos grupos
parlamentarios da Cámara, co fin de emitir o informe procedente comprensivo das dificultades e
dúbidas que se advirtan na aplicación do Dereito civil propio de Galicia.
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Cuestión distinta é a Comisión Superior para o estudio do desenvolvemento do Dereito civil
galego, que non é un órgano integrado por parlamentarios, nin trae causa do devandito
mandado da Lei de Dereito civil de Galicia. Trátase dun órgano consultivo da Xunta de Galicia
(encadrado na consellería con competencias en materia de xustiza) que realiza os estudos e
emite os ditames e informes que lle son solicitados pola Administración Autonómica en diversas
materias, entre as cales se atopan a conservación, modificación e desenvolvemento das
institucións do dereito civil galego, aínda que tamén sobre ‘normas procesuais e procedementos
administrativos que se deriven do específico dereito galego ou da organización propia dos
poderes públicos galegos’ que lle sexan encomendados por conduto do titular da Consellería en
materia de Xustiza.
Así se fixo, por exemplo, recentemente coa emisión do informe sobre o posible encaixe, dentro
das competencias autonómicas en materia de dereito civil especial, da actuación lexislativa
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sobre corresponsabilidade parental e relacións familiares no cese da convivencia, e máis
recentemente, co ditame solicitado á Comisión pola Consellería do Medio Rural con respecto á
posibilidade de regulación polo lexislador galego da titularidade dos bens abandonados e sen
dono coñecido.
As últimas reunións desta Comisión tiveron lugar, por unha banda, nos meses de abril e maio
do pasado ano de 2018, e pola outra o 14 de marzo e mais o 4 de xullo de 2019.
No último encontro abordouse, por unha banda, a creación de varios grupos de traballo que
teñen como obxectivo revisar a aplicación do dereito vixente en Galicia. Os temas de estudo
intégranse en 4 Seccións Técnicas: montes, contratos e demais dereitos reais, sucesións e
unións de feito. Respecto da última relatoría, evidenciouse a necesidade de tratar as situacións
e efectos xurídicos das parellas de feito inscritas no Rexistro autonómico.
Por outra banda, nesa mesma xuntanza, tamén se abordou a proposición de Lei de
Recuperación e posta en valor da Terra Produtiva de Galicia na que está a traballar a
Consellería do Medio Rural, co obxectivo de favorecer a mobilización da terra produtiva de
Galicia, poñendo en conexión a oferta e a demanda de terra, con instrumentos que garantan a
seguridade xurídica dos investimentos e foi aprobado o anteriormente mencionado informe
sobre a adecuación do proxecto ao Dereito civil de Galicia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 39568 formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia a iniciativa de dona María Isabel Novo Fariña e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas adoptadas polo Goberno galego para
potenciar o Grupo de Apoio Loxístico á Intervención da Axencia Galega de Emerxencias”,
(publicada no BOPG número 383 do 14 de novembro de 2018), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola

Vicepresidencia e Consellería de

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que ten o seguinte contido:
“Os contidos da resposta da Xunta de Galicia a esta pregunta xa foron tratados polo Goberno
no seo da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na sesión
celebrada o 22 de maio de 2019 no debate da iniciativa con número de rexistro 43932,
presentada polo mesmo grupo parlamentario.
O vídeo da sesión pode consultarse no seguinte enlace:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-1-institucional-administracionxeral-xustiza-interior-2019-05-22?part=543fff81-0d2b-4e45-a113-6d70128a9963&start=53
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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: 43827 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao, sobre “os prazos para a
posta en marcha e a xestión do futuro centro de atención ás persoas con diversidade
funcional de Ourense, as medidas que vai a adoptar no inmediato a Xunta de Galicia para
solucionar a falta de prazas residenciais e o número de ourensás atendidas en centros
doutras provincias”, (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:
“Polo seu orzamento, a licitación deste equipamento obriga á súa publicación no Diario Oficial da
Unión Europea (DOUE), polo que se prevé que haxa un elevado número de propostas para
participar no contrato.
Prevese a licitación este equipamento para o último trimestre de 2019, e agárdase que as obras
de construción do centro comecen no ano 2020.
O CAPD de Ourense será un centro público con prazas públicas.
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Con este proxecto Ourense vai contar cun centro que incrementará nun 35% o número de prazas
públicas de atención á discapacidade que se ofrecen nesta cidade: desde 316 ata 426”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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 44090, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os deputadas/os
do mesmo grupo, sobre “as previsións da Xunta de Galicia respecto do impulso durante a X
lexislatura dunha lei galega específica de protección á infancia e a data estimada para a
posta en marcha da Estratexia galega da infancia e Adolescencia 2016-2020”, (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:
“Dentro dos compromisos derivados do Pacto Galego pola Infancia, a Xunta de Galicia
desenvolveu accións normativas, de sensibilización e promoción dos dereitos dos nenos e tamén
de prevención e detección do maltrato infantil.
Co obxectivo de mellorar o coñecemento sobre a situación da infancia en Galicia e propoñer
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actuacións para mellorar a situación dos nenos e nenas de Galicia, o 29 de abril de 2019 o Diario
Oficial de Galicia publica o Decreto 43/2019, do 11 de abril, polo que se crea e se regula o
Observatorio Galego da Familia e da Infancia.
A través da creación deste Observatorio perséguese coñecer as características da infancia en
Galicia, para poder marcar as políticas sociais destinadas á súa optimización.
Na actualidade estase traballando na constitución do Pleno deste Observatorio que comezará os
seus traballos no último trimestre do 2019.
Pola súa banda, a Estratexia Galega de Infancia e Adolescencia (EGIA)

concíbese como un

instrumento de planificación integral de políticas sociais de infancia para Galicia, que contempla,
ademais das prioridades para a infancia e adolescencia galegas, os principios e orientacións
emanadas do II PENIA e do futuro III PENIA.
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A EGIA estrutúrase en catro liñas estratéxicas destinadas á promoción dos dereitos e a
participación, ao dereito a un crecemento equilibrado e saudable, á intervención en situación de
dificultade, risco e conflito persoal, familiar e social e á mellora da calidade do sistema e a práctica
institucional. Incorpora a perspectiva de infancia e adolescencia como enforque transversal, o que
implica valorar o deseño das políticas públicas en base aos dereitos das nenas, nenos e
adolescentes.
Coa formulación desta Estratexia a Xunta de Galicia pretende visibilizar ás nenas, nenos e
adolescentes como suxeitos activos de dereitos e deberes, recoñecendo o seu dereito a ser
escoitados e a participar activamente en todos as ordes da vida familiar, educativa e social.
Na súa elaboración partiuse dun estudo da normativa de referencia na materia, da revisión de
ferramentas de planificación estratéxica a nivel europeo e estatal e realizouse unha recollida
estandarizada e sistemática da información procedente de todos os departamentos do Goberno
galego. É froito dun proceso de participación activa e coordinada de todos os departamentos da
Xunta de Galicia e das entidades que traballan directamente no ámbito da infancia e a
adolescencia, que realizaron importantes achegas e suxestións, propoñendo medidas concretas
fundamentais para dar cumprimento ao principio xeral da transversalidade das actuacións en favor
da infancia.
Como anteriormente referimos, a planificación da actuación de política social, en materia de
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infancia e adolescencia, enmárcase na EGIA, na cal prevese a participación de todos os
departamentos da Xunta con capacidade de actuación en materia de atención a nenas e nenos e
adolescentes ademais doutros organismos e entidades, para o cal, ten en conta os distintos plans
sectoriais que existen nos diferentes ámbitos, como o Plan Estratéxico Galicia 2010-2014, o Plan
para dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020, a Estratexia de apoio para
as familias numerosas de Galicia 2013-2016, horizonte 2020 e a Estratexia de Inclusión Social de
Galicia 2014-2020.
A EGIA 2018-2020 é un documento con plena vixencia na actualidade, xa que comprende
actuacións cunha cronoloxía de execución que xa se están desenvolvendo nos diferentes
departamentos ou cuxa execución esta planificada para os vindeiros meses.
A propia Estratexia contén indicadores para realizar a correspondente avaliación no seu momento.
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Pola súa banda, o artigo 4 da Convención de Dereitos do Neno, de 20 de novembro de 1989,
establece: Os Estados Partes adoptarán todas as medidas administrativas, lexislativas e doutra
índole para dar efectividade aos dereitos recoñecidos na presente Convención. No que respecta
aos dereitos económicos, sociais e culturais, os Estados Partes adoptarán esas medidas ata o
máximo dos recursos de que dispoñan e, cando sexa necesario, dentro do marco da cooperación
internacional.
Traballar sobre a base do orzamento de infancia é un desafío recente ás observacións do Comité
dos Dereitos do Neno do 2010, das observacións complementarias dos anos 2015 e a recente de
2018. As citadas observacións propoñen a necesidade de que os orzamentos teñen que ser
suficientes, eficientes, eficaces, equitativos e sustentables e en infancia hai que atender aos
dereitos do neno.
Insisten á súa vez, en que os dereitos hai que telos presentes durante todo o proceso
orzamentario, desde o deseño ata a execución e a avaliación.
Neste sentido, a Xunta de Galicia comezou as tarefas para elaborar o Informe en clave de infancia
sobre os Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
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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 44627, formulada polo Grupo Parlamentario
de En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e outras/os deputadas/os do mesmo grupo,
sobre “as previsións do Goberno galego de impulsar a creación dun punto de encontro
familiar na comarca do Salnés, así como de novos centros deste tipo”, (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 Política Social que ten o seguinte contido:
“Os Puntos de Encontro Familiar (PEF) son un servizo que facilita e preserva a relación entre os
menores e as súas familias en situacións de crise e que permite e garante a seguridade e o
benestar das nenas e dos nenos e facilita o cumprimento do réxime de visitas.
En 1999 abre as súas portas o punto de encontro familiar de Vigo con carácter experimental. No
ano 2000 créase a Rede de puntos de encontro familiar de Galicia integrada por sete puntos de
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encontro, todos de titularidade da Xunta de Galicia: tres na provincia da Coruña, dous na provincia
de Pontevedra, un na provincia de Lugo e outro na provincia de Ourense; concretamente están
situados nas sete cidades: Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra
e Vigo.
As derivacións que se realizan son atendidas con total axilidade e na actualidade estanse
atendendo máis de 700 casos en toda Galicia.
Na actualidade estase analizando o incremento do número de PEF, coa finalidade de dar unha
cobertura máis ampla a toda a poboación, atendendo ás características de dispersión e núcleos
rurais de Galicia.
Neste senso, estase xestionando a posta en funcionamento dun novo punto de encontro no
Concello de Ribeira e analizando as ubicacións dispoñibles para o incremento en todas as
provincias.
Páxina 1 de 2

175169

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
03/09/2019 15:58:07

O Decreto 96/2014, do 3 de xullo, polo que se regulan os puntos de encontro familiar en Galicia,
establece que os PEF se constitúen como un equipamento social, de carácter neutral,
especializado para o cumprimento do réxime de visitas establecido pola autoridade competente e
que ten por obxecto favorecer as relación entre os menores e as súas familias cando, nunha
situación de separación, divorcio, ou noutros supostos de interrupción da convivencia familiar, o
exercicio do dereito de visitas vese interrompido ou o seu cumprimento resulta difícil ou conflitivo.
O equipo técnico dos PEF é multidisciplinar. O artigo 16 do Decreto 96/2014 establece que estará
composto, como mínimo, por tres profesionais de dúas titulacións diferentes entre as seguintes
disciplinas: psicoloxía, pedagoxía, psicopedagoxía, dereito, traballo social ou educación social, con
experiencia ou formación acreditada en igualdade, e na atención, intervención e orientación de
menores e familias.
Todos os puntos de encontro familiar contan co persoal esixido polo referido decreto, e ademais
nos puntos de encontro de máxima actividade como son os de Vigo, Santiago e Coruña
aumentouse o persoal exixido, pasando de 3 a 4 profesionais, realizándose o reforzo necesario
para a correcta atención dos casos.
A Xunta de Galicia foi incrementando anualmente o orzamento destinado a estes centros, ata
chegar no ano 2019 a 723.609,62 euros para o funcionamento deste recurso”.
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O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta escrita número 46411, formulada polo Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María de la Concepción Burgo López, sobre “os datos
referidos aos convenios asinados, así como as subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas
pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ao Concello de Lugo no ano
2017”, (publicada no BOPG número 438, do 28 de febreiro de 2019), teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que ten o seguinte
contido:
“En relación cos datos referidos aos convenios asinados, así como as subvencións e axudas de calquera
tipo outorgadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ao concello de
Lugo, trasladamos a información dispoñible ao respecto:
- CONVENIOS:
1) Convenio co Concello de Lugo para a xestión de comedor escolar en 8 centros CEIPs: Alteiros, Anexa,
As Mercedes, Illa Verde, Menéndez Pelayo, Luis Pimentel, Rosalía de Castro e Sagrado Corazón para os
cursos 2017-2018 e 2018-2019 por un importe total de 89.000,00€, dos que 14.000,00€ corresponden á
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anualidade 2017.
2) Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da
Xunta de Galicia e Concello de Lugo, para a construción dun novo CEIP no polígono do Sagrado Corazón.
Sen contía económica”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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 46412, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María de la Concepción Burgo López, sobre “os
datos referidos aos convenios asinados, así como as subvencións e axudas de calquera tipo
outorgadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional aos
concellos de Abadín, Begonte, Castro de Rei, Cospeito e Guitiriz no ano 2017”, (publicada no
BOPG número 438, do 28 de febreiro de 2019), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que ten o
seguinte contido:
“Dos concellos polos que se pregunta salientar:
Convenio coa Fegamp para a limpeza no Concello de Cospeito do CPI Virxe do Monte, por importe
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de 19.041,15 € ”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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 46413, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María de la Concepción Burgo López, sobre “os
datos referidos aos convenios asinados, así como as subvencións e axudas de calquera tipo
outorgadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional aos
concellos de Baralla, Castroverde, O Corgo, Friol, Guntín, Outeiro de Rei e Portomarín no
ano 2017”, (publicada no BOPG número 438, do 28 de febreiro de 2019), teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
que ten o seguinte contido:
“Dos concellos polos que se pregunta citar:
Convenio coa FEGAMP para a limpeza dos CPI segundo, concellos, centros e importes que a
continuación se detallan na anualidade 2017:
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- Concello de Baralla, CPI Diaz Moreno; 19.186,75€
- Concello de Castroverde, CPI Castroverde; 15.958,49€
- Concello de Guntín, CPI Tino Grandío; 19.655,99€”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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 46414, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María de la Concepción Burgo López, sobre “os
datos referidos aos convenios asinados, así como as subvencións e axudas de calquera tipo
outorgadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional aos
concellos de Meira, Muras, A Pastoriza, Pol, Rábade, Vilalba e Xermade no ano 2017”,
(publicada no BOPG número 438, do 28 de febreiro de 2019), teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
que ten o seguinte contido:
“Dos concellos polos que se pregunta só citar a única axuda concedida:
Concello de Meira, Orde pola que se convocan axudas a escolas de música non dependentes da
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Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, importe 3.517,36 €”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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 50738, 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 e as actuacións previstas polo
Goberno galego en relación coa non admisión, pola Sala do ContenciosoAdministrativo do Tribunal Supremo, do recurso de casación interposto contra a
sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no procedemento especial de
protección do dereito de emisión a Cuac FM na frecuencia modulada”, (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 Secretaría Xeral de Medios, que ten o seguinte contido:
“En primeiro lugar, cómpre sinalar que foi a propia Administración Xeral do Estado a que, a
través da Inspección Provincial do Servizo de Telecomunicacións, levantou un acta de
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infracción a Cuac FM por emitir sen licencia.
Esta acta de infracción foi remitida a Secretaría Xeral de Medios que veuse obrigada a incoar
un expediente sancionador en cumprimento do que esixe a Lei.
En calquera caso, despois da correspondente instrución, non se impuxo sanción dadas as
dúbidas que podería ofrecer a interpretación das normas que regulan este tipo de emisoras e
a falta de desenvolvemento regulamentario por parte da Administración estatal.
Por outra banda, temos que aclarar que, non hai ningún procedemento especial de protección
do dereito de emisión, a sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, á que se fai
referencia, foi ditada no procedemento especial de protección de dereitos fundamentais da
persoa que trata de salvagardar os dereitos fundamentais e liberdades públicas recollidas na
Constitución.
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A liberdade de expresión e información, canalízase neste caso a través dun medio que utiliza
un recurso escaso como é o espectro radioeléctrico, de aí que esta singularidade xustifique e
serva de lexitimación á administración para exercer as súas competencias sancionadoras por
canto se está a utilizar o dominio público radioeléctrico sen dispor de licenza para poder emitir
como é preceptivo de acordo ao que esixe a Lei General de Comunicación Audiovisual.
Se a administración considera que unha sentencia revoga unha decisión administrativa que
entende é correcta, ten a obriga de recurrila xudicialmente posto que, en aplicación da lei, lle
corresponde defender os intereses xerais.
E iso foi o que precisamente se fixo.
Á Administración Xeral do Estado correspóndelle non só a regulación básica da prestación
destes servizos senón tamén a habilitación das frecuencias correspondentes para poder
realizar as emisións, condicións necesarias para que a Xunta poda outorgar as licenzas que
permitan emitir a este tipo de emisoras sen ánimo de lucro.
O Goberno galego respecta, como non podería ser doutro xeito, a liberdade de expresión e
información, pero ao mesmo tempo está obrigado a velar polo cumprimento da Lei.
Esta liberdade de expresión e información canalízase a través dun medio que utiliza o
espectro radioeléctrico, polo que faise necesario o outorgamento previo dunha concesión de
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dominio público radioeléctrico -que corresponde á Administración Xeral del Estado- para que a
Xunta de Galicia poda outorgar a licenza que permita operar a este tipo de emisoras.
Reiteramos que foi a propia Administración Xeral do Estado a que levantou un acta de
infracción a Cuac FM por emitir sen licencia. A Secretaría Xeral de Medios, cumprindo coa Lei,
incoou expediente sancionador.
En calquera caso, despois da correspondente instrución, non se impuxo sanción dada as
dúbidas que podería ofrecer a interpretación das normas que regulan este tipo de emisoras e
a falta de desenvolvemento regulamentario por parte da Administración estatal.
A Xunta de Galicia non pode outorgar ningún tipo de autorización para seguir emitindo, posto
que carece de competencia para elo. Como xa se apuntou, na medida en se fai uso do
dominio público radioeléctrico, calquera tipo de autorización provisional, como así solicitaba
CUAC, corresponde á Administración Xeral do Estado.
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Dende un primeiro momento, a Xunta de Galicia amosou a súa vontade de avanzar na
regulación destes servizos, dando traslado á Secretaría de Estado para a Sociedade da
Información e a Axenda dixital do interese de Cuac FM de emitir contidos propios dos servizos
de comunicación audiovisual comunitarios sen ánimo de lucro. Neste senso, remitiulle todos
os escritos presentados por Cuac FM, e trasladoulle senllas mocións, nese senso, aprobadas
en pleno polo Concello e a Deputación provincial da Coruña, respectivamente.
Na súa resposta, a Administración Central alegou razóns de carácter técnico que
imposibilitaban a posta en marcha dese tipo de servizos.
O Goberno galego estará ao que dispón á Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia que, se ben recoñece a Cuac a vixencia dunha garantía temporal de emisión, ao
mesmo tempo engade no seu fundamento segundo e tamén no apartado cuarto do fallo, o
seguinte: ‘en tanto pola administración demandada non se dite resolución que, de forma
motivada e clara, se pronuncie sobre a falta de vixencia de dita garantía temporal de emisión.’
Por conseguinte, de conformidade coa sentencia ditada, facúltase á administración
autonómica para ditar a resolución que mellor proceda en dereito.
As partes asumirán o pago das custas procesais de conformidade co pronunciamento do
Tribunal Supremo.”

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
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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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1300785
Data
04/09/2019 15:10

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta escrita número 51440, 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 realización polo Goberno galego dalgún
estudo para avaliar o impacto do uso de herbicidas con glisofato nos sectores agrarios
e, en particular, na apicultura, as medidas previstas para evitar o seu uso, así como as
súas intencións en relación co abandono do seu uso na rede viaria e a realización
dalgunha xestión diante do Goberno central e as administracións locais para ese fin”,
(publicada no BOPG número 489 do 20 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 Infraestruturas e Mobilidade,
que ten o seguinte contido:
“Na actualidade, o glifosato conta con autorización por parte da Unión Europea ate o ano
2022, polo que se trata dun produto legal. Recoméndase o baixo uso de praguicidas químicos,
CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROuBjtJEVdI9
Verificación:
CVE-PREPAR: d0f3a204-3e20-e587-f1d7-6124ff99ec06
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

dando prioridade, cando sexa posible, a métodos non químicos.
Co respecto ao glifosato, a súa utilización está permitida para os usos establecidos no
correspondente rexistro e por usuarios específicos tamén indicados no rexistro. Ademais, a
súa utilización debe facerse baixo as indicacións establecidas no real decreto, ben para usos
agrarios como non agrarios e coas obrigacións marcadas na correspondente ficha do rexistro
de produtos fitosanitarios do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
Cómpre indicar, ademais, que 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
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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 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

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
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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
2019/1286565
Data
02/09/2019 10:04

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 41771 formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Noa Presas
Bergantiños e outros/as deputados/as máis do mesmo grupo, sobre “ as actuacións
previstas polo Goberno galego para evitar a perda de postos de traballo e da
capacidade produtiva na empresa Ferroatlántica”, (publicada no BOPG número

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTRO1qgrxQzY69
Verificación:
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405 do 3 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 pregunta foi atendida na intervención do conselleiro de Economía, Emprego e
Industria, con motivo do debate da interpelación 41768 que tivo lugar na sesión
plenaria do 13 de marzo de 2019.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-03-13?
part=6dd195c3-67fc-468e-b916-aa85e82f7dc6&start=3909
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286559
Data
02/09/2019 10:04

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 42210, 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 condicións de cesión e uso por parte da
fundación privada Cipri Gomes do antigo instituto de Viana do Bolo”, (publicada no BOPG
número 410, do 14 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 do Medio Rural, que ten o seguinte contido:
A Consellería do Medio Rural informa que esta pregunta xa foi respondida polo director xeral de
Desenvolvemento Rural na Comisión 3ª o pasado 23 de maio de 2019, dando resposta á pregunta
42209.
O link á resposta da pregunta é o seguinte:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-3-economia-facenda-orzamentos2019-05-23?part=64be9e13-f041-4650-848f-8af4f17519de&start=41

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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
2019/1286554
Data
02/09/2019 10:03

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42266, formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don Miguel Ángel Tellado Filgueira e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas adoptadas pola Xunta de
Galicia para impulsar a responsabilidade social empresarial entre as pequenas e
medianas empresas galegas”, (publicada no BOPG número 410 do 14 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 xeral de Orientación e Promoción
Laboral da Consellería de Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate da
pregunta 42265 que tivo lugar na sesión do 9 de maio de 2019 da Comisión 5ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2019-05-09?part=7f473cb2-86c6-48ec-a4e2-808ad3e4f559&start=7236
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROvy3JlItjN2
Verificación:
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Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286552
Data
02/09/2019 10:03

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 42273 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
actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para mellorar o transporte
ferroviario entre Ourense e A Coruña e Santiago de Compostela”, (publicada no
BOPG número 411 do 15 de xaneiro de 2019), 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 pola conselleira de
Infraestruturas e Mobilidade en resposta á interpelación número 42269, de similar
contido e formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROYZDzmeGoj0
Verificación:
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da sesión plenaria celebrada os días 7 e 8 de maio.
Na súa intervención, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade salientou o traballo
continuado da Xunta para defender ante o Ministerio de Fomento, titular das
competencias en ferrocarril, unha continua mellora das infraestruturas e servizos que
operan en Galicia.
Avanzou, ademais, que a Xunta lle proporá ao Ministerio de Fomento colaborar para
estender a todos os servizos ferroviarios de media distancia en Galicia o uso da
tarxeta de Transporte Metropolitano como medio de pago vantaxoso. Esta medida xa
funciona na área de transporte de Ferrol no caso do FEVE. A conselleira de
Infraestruturas e Mobilidade informou de que a Xunta xa se dirixiu a Renfe para
propoñerlle colaborar para fomentar a interoperatividade dos medios de pago do tren
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e o autobús, e que este será un asunto que se porá enriba da mesa na primeira
reunión con responsables de Fomento do novo Goberno.
A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode verse nos
seguintes enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-05-08?
part=615b03f5-86e0-4b0e-833c-210677fd0897&start=12781
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-05-08?
part=615b03f5-86e0-4b0e-833c-210677fd0897&start=13751
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do
Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
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Verificación:
CVE-PREPAR: cc75a050-e7e8-99a4-8402-c23c5ebf14c1
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
2019/1290833
Data
03/09/2019 09:05

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 42536, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel Álvarez Martínez e
dona María Luísa Pierres López, sobre “a consideración polo Goberno galego da
efectividade dos servizos de transporte a demanda”, (publicada no BOPG número 414, do 18
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:
“O transporte baixo demanda é un modelo previsto no marco do Plan de Transporte Público de
Galicia, posto inicialmente en marcha coa implantación dos novos servizos de transporte
adxudicados no segundo semestre de 2017.

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
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Con esta iniciativa acádase o obxectivo de facer viable unha oferta de servizos de transporte que
non sería posible sen un funcionamento baixo demanda. Grazas a este sistema, son moitos os
núcleos de poboación que dispoñen dunha oferta de transporte público garantida pola súa
prestación baixo demanda.
Para a súa xestión, prevese a introdución progresiva de diferentes funcionalidades, destacando
xa a posta en marcha, desde o 21 de decembro de 2017, dun sistema telefónico de reserva ou
peticións de servizo, acompañado da remisión a todos os concellos da Comunidade Autónoma
con paradas baixo demanda da información completa dos servizos prestados deste xeito e da
propia operativa das reservas.
Este sistema complementouse cunha web de información dos propios servizos, bus.gal, e
prevese que progresivamente se habiliten novas funcionalidades que se sumarán ás iniciativas
que se incorporarán no marco dos novos contratos do Plan de Transporte Público de Galicia.
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Como conclusión, á vista da satisfactoria experiencia que supuxo a implantación de servizos
baixo demanda no Plan de Transporte Público de Galicia en 2017, vaise manter ese modelo de
prestación de servizos no marco dos novos contratos e estendelo a outras zonas de Comunidade
Autónoma”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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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
2019/1294886
Data
03/09/2019 15:20

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 42831, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García, sobre “a retirada da
concesión a dúas empresas de Transporte Público de Galicia”, (publicada no BOPG número 414,
do 18 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:
“Fai referencia a iniciativa a expedientes de resolución de dous contratos de concesión de servizo
público de transporte regular de uso xeral de viaxeiros por estrada incoados e resoltos pola Xunta de
Galicia debido a incumprimentos por parte dos seus respectivos contratistas, concretamente, os
correspondentes aos contratos XG533 e XG535.
Segundo se indica nas correspondentes resolucións, o adxudicatario do contrato XG533 incumpriu as
obrigas de adscrición e subrogación de persoal contidas nas cláusulas 1.9.1.1, 1.9.1.2, 1.9.1.3,
CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTRO1vLSHwPy55
Verificación:
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1.9.1.4 e 1.9.1.5 do prego de condicións; e o adxudicatario do XG535 incumpriu as obrigas de
adscrición de vehículos segundo o previsto no punto 2.5.1 do prego de condicións”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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
2019/1294885
Data
03/09/2019 15:20

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43535 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 por parte da Xunta de
Galicia da suficiencia do número de puntos de encontro familiar”, (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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“Os Puntos de Encontro Familiar (PEF) son un servizo que facilita e preserva a relación
entre os menores e as súas familias en situacións de crise, e que permite e garante a
seguridade e o benestar das nenas e dos nenos e facilita o cumprimento do réxime de

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTRO2pWfH94MS0
Verificación:
CVE-PREPAR: 7a6dab15-02b0-cc34-1f83-3f4764389291
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

visitas.
En 1999 abre as súas portas o punto de encontro familiar de Vigo con carácter
experimental. No ano 2000 créase a Rede de puntos de encontro familiar de Galicia
integrada por sete puntos de encontro, todos de titularidade da Xunta de Galicia: tres na
provincia da Coruña, dous na provincia de Pontevedra, un na provincia de Lugo e outro na
provincia de Ourense; concretamente están situados nas sete cidades: Ferrol, A Coruña,
Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.
Na actualidade estase analizando o incremento do número de PEF, coa finalidade de dar
unha cobertura máis ampla a toda a poboación, atendendo ás características de dispersión
e núcleos rurais de Galicia.

páxina 1 de 2

175202

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
03/09/2019 15:20:10

Neste sentido, estase xestionando a posta en funcionamento dun novo punto de encontro
no concello de Ribeira e analizando as ubicacións dispoñibles para o incremento en todas
as provincias”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
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Nº Saída
2019/1290832
Data
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43724 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 opinión do Goberno galego respecto da inclusión,
no Proxecto de decreto de desenvolvemento da Lei 10/2013, de inclusión social de Galicia,
de solucións efectivas para os novos perfís da pobreza establecidos durante a crise
económica”, (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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“O decreto de desenvolvemento da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de
Galicia, no relativo á tramitación da renda de inclusión social de Galicia (RISGA) e das axudas de
inclusión social (AIS), publicouse no DOG o 1 de marzo de 2019, e está en vigor dende o día 21
dese mesmo mes.
A norma non se empezou a redactar ata transcorrer un prazo razoable da entrada en vigor da lei,
precisamente para poder recoller nela solucións e adaptacións daqueles aspectos do texto
normativo que presentaban algún problema na súa aplicación práctica (simplificación da
CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTRO1pW6pbfM89
Verificación:
CVE-PREPAR: 89a42085-9173-aed6-a589-d6c591d8f664
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

tramitación administrativa, mellora dos formularios e modelos de documentos, así como a súa
posibles substitución por consultas a través de plataformas de interoperabilidade, adaptación da
aplicación informática necesaria para a súa xestión…).
Ao mesmo tempo, ao coincidir cun período de crise económica, considerouse prioritaria a posta en
marcha de novas medidas e programas de axuda que puidesen incidir directamente na mellora da
situación das persoas máis desfavorecidas, en espera da mellora do contexto económico. Por
outra banda, tamén foi necesario investir tempo a busca dun consenso no seu contido esencial, e
a propia complexidade da Lei que desenvolve fixo preciso dedicarlle tempo a elaboración do
correspondente texto normativo antes de poñer en marcha o procedemento para a súa
aprobación.
Na tramitación do decreto posibilitouse a participación activa dos e das cidadáns/ás e das
entidades e axentes sociais máis representativos, en diversas ocasións e en todas as súas fases,
mediante os trámites de consulta previa, información e audiencia pública, nas que se recolleron
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alegacións que se incorporaron ao seu contido, e ás que se deu resposta en informes detallados
de cada fase. Ao mesmo tempo solicitáronse tamén os informes preceptivos dos departamentos
con competencias en materias que teñen incidencia no contido do decreto, e así mesmo
someteuse ao ditame do Consello Galego de Benestar Social, que emitiu informe favorable á
norma.
A entrada en vigor do decreto supón importantes melloras para os perceptores da prestación,
recollendo as principais propostas realizadas polas entidades de loita contra a pobreza e outros
axentes sociais, pero a principal novidade que traerá consigo é a posta en marcha de dous novos
tramos da prestación: o de inserción e o de transición ao emprego, tal como recolle a lei de
inclusión.
Este deseño modular da prestación é un enfoque novidoso, moi recoñecido en diferentes foros
estatais. Supón o establecemento dunha coordinación efectiva entre os servizos sociais e os de
emprego, en liña coas recomendacións da Comisión Europea, por supoñer un apoio decidido ao
emprego das persoas con maiores dificultades, principal obxectivo a acadar.
Ademais, a norma establece solucións adaptadas ao contexto actual. Deste xeito, por exemplo, xa
non é necesario atoparse en desemprego para acceder a unha RISGA, senon que pode
simultanearse co salario no caso dos empregos precarios. Así mesmo, flexibilizáronse os
requisitos de convivencia e, por exemplo, dúas unidades de convivencia diferentes poden convivir
nun mesmo domicilio compartindo o aluguer (ou baixo calquera outro título xurídico válido),
permitindo ademais que as dúas persoas poidan disfrutar do complemento de aluguer
íntegramente, e mesmo compatibilizalo co resto de axudas ao aluguer (bono aluguer do IGVS)”.
CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTRO1pW6pbfM89
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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1294883
Data
03/09/2019 15:19

RS/ff
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 43818, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres López e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da creación de
novos puntos de encontro familiar”, (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 Política Social que ten o seguinte
contido:
“Os Puntos de Encontro Familiar (PEF) son un servizo que facilita e preserva a relación entre os menores
e as súas familias en situacións de crise e que permite e garante a seguridade e o benestar das nenas e
dos nenos e facilita o cumprimento do réxime de visitas.
En 1999 abre as súas portas o punto de encontro familiar de Vigo con carácter experimental. No ano
2000 créase a Rede de puntos de encontro familiar de Galicia integrada por sete puntos de encontro,
todos de titularidade da Xunta de Galicia: tres na provincia da Coruña, dous na provincia de Pontevedra,
un na provincia de Lugo e outro na provincia de Ourense; concretamente están situados nas sete
cidades: Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROup54O1Dmf5
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Na actualidade estase analizando o incremento do número de PEF, coa finalidade de dar unha cobertura
máis ampla a toda a poboación, atendendo ás características de dispersión e núcleos rurais de Galicia.
Neste senso, estase xestionando a posta en funcionamento dun novo punto de encontro no concello de
Ribeira e analizando as ubicacións dispoñibles para o incremento en todas as provincias”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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
2019/1294881
Data
03/09/2019 15:19

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 44088, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo, sobre “a opinión da Xunta de Galicia respecto da
necesidade dunha lei galega específica de protección á infancia”, (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 Política Social que ten o seguinte contido:
“Dentro dos compromisos derivados do Pacto Galego pola Infancia, a Xunta de Galicia
desenvolveu accións normativas, de sensibilización e promoción dos dereitos dos nenos e tamén
de prevención e detección do maltrato infantil.
Co obxectivo de mellorar o coñecemento sobre a situación da infancia en Galicia e propoñer
actuacións para mellorar a situación dos nenos e nenas de Galicia, o 29 de abril de 2019 o Diario

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROL0gOy7GUg9
Verificación:
CVE-PREPAR: 60ba1246-d8b8-f576-bd12-c42b77852ec9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Oficial de Galicia publica o Decreto 43/2019, do 11 de abril, polo que se crea e se regula o
Observatorio Galego da Familia e da Infancia.
A través da creación deste Observatorio perséguese coñecer as características da infancia en
Galicia, para poder marcar as políticas sociais destinadas á súa optimización.
Na actualidade estase traballando na constitución do Pleno deste Observatorio que comezará os
seus traballos no último trimestre do 2019.
Pola súa banda, a Estratexia Galega de Infancia e Adolescencia (EGIA) concíbese como un
instrumento de planificación integral de políticas sociais de infancia para Galicia, que contempla,
ademais das prioridades para a infancia e adolescencia galegas, os principios e orientacións
emanadas do II PENIA e do futuro III PENIA.

Páxina 1 de 3

175210

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
03/09/2019 15:19:41

A EGIA estrutúrase en catro liñas estratéxicas destinadas á promoción dos dereitos e a
participación, ao dereito a un crecemento equilibrado e saudable, á intervención en situación de
dificultade, risco e conflito persoal, familiar e social e á mellora da calidade do sistema e a
práctica institucional. Incorpora a perspectiva de infancia e adolescencia como enforque
transversal, o que implica valorar o deseño das políticas públicas en base aos dereitos das
nenas, nenos e adolescentes.
Coa formulación desta Estratexia a Xunta de Galicia pretende visibilizar ás nenas, nenos e
adolescentes como suxeitos activos de dereitos e deberes, recoñecendo o seu dereito a ser
escoitados e a participar activamente en todos as ordes da vida familiar, educativa e social.
Na súa elaboración partiuse dun estudo da normativa de referencia na materia, da revisión de
ferramentas de planificación estratéxica a nivel europeo e estatal e realizouse unha recollida
estandarizada e sistemática da información procedente de todos os departamentos do Goberno
galego. É froito dun proceso de participación activa e coordinada de todos os departamentos da
Xunta de Galicia e das entidades que traballan directamente no ámbito da infancia e a
adolescencia, que realizaron importantes achegas e suxestións, propoñendo medidas concretas
fundamentais para dar cumprimento ao principio xeral da transversalidade das actuacións en

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROL0gOy7GUg9
Verificación:
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

favor da infancia.
Como anteriormente referimos, a planificación da actuación de política social, en materia de
infancia e adolescencia, enmárcase na EGIA, na cal prevese

a participación de todos os

departamentos da Xunta con capacidade de actuación en materia de atención a nenas e nenos e
adolescentes ademais doutros organismos e entidades, para o cal ten en conta os distintos plans
sectoriais que existen nos diferentes ámbitos, como o Plan Estratéxico Galicia 2010-2014, o Plan
para dinamización demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020, a Estratexia de apoio para
as familias numerosas de Galicia 2013-2016, horizonte 2020 e a Estratexia de Inclusión Social
de Galicia 2014-2020.
A EGIA 2018-2020 é un documento con plena vixencia na actualidade, xa que comprende
actuacións cunha cronoloxía de execución que xa se están desenvolvendo nos diferentes
departamentos ou cuxa execución esta planificada para os vindeiros meses.
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A propia Estratexia contén indicadores para realizar a correspondente avaliación no seu
momento.
Pola súa banda, o artigo 4 da Convención de Dereitos do Neno, de 20 de novembro de 1989,
establece: Os Estados Partes adoptarán todas as medidas administrativas, lexislativas e doutra
índole para dar efectividade aos dereitos recoñecidos na presente Convención. No que respecta
aos dereitos económicos, sociais e culturais, os Estados Partes adoptarán esas medidas ata o
máximo dos recursos de que dispoñan e, cando sexa necesario, dentro do marco da cooperación
internacional.
Traballar sobre a base do orzamento de infancia é un desafío recente ás observacións do Comité
dos Dereitos do Neno do 2010, das observacións complementarias dos anos 2015 e a recente
de 2018. As citadas observacións propoñen a necesidade de que os orzamentos teñen que ser
suficientes, eficientes, eficaces, equitativos e sustentables e en infancia hai que atender aos
dereitos do neno.
Insisten á súa vez, en que os dereitos hai que telos presentes durante todo o proceso
orzamentario, desde o deseño ata a execución e a avaliación.
Neste sentido, a Xunta de Galicia comezou as tarefas para elaborar o Informe en clave de

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROL0gOy7GUg9
Verificación:
CVE-PREPAR: 60ba1246-d8b8-f576-bd12-c42b77852ec9
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infancia sobre os Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1294877
Data
03/09/2019 15:18

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número 44628, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e outras/os deputadas/os
do mesmo grupo,, sobre “as previsións do Goberno galego de impulsar a creación dun
punto de encontro familiar na comarca do Salnés”, (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 Política Social que ten o seguinte contido:
“Os Puntos de Encontro Familiar (PEF) son un servizo que facilita e preserva a relación entre os
menores e as súas familias en situacións de crise e que permite e garante a seguridade e o
benestar das nenas e dos nenos e facilita o cumprimento do réxime de visitas.
En 1999 abre as súas portas o punto de encontro familiar de Vigo con carácter experimental. No
ano 2000 créase a Rede de puntos de encontro familiar de Galicia integrada por sete puntos de

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROEhKJJ0QFo2
Verificación:
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encontro, todos de titularidade da Xunta de Galicia: tres na provincia da Coruña, dous na
provincia de Pontevedra, un na

provincia de Lugo e outro na provincia de Ourense;

concretamente están situados nas sete cidades: Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela,
Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.
As derivacións que se realizan son atendidas con total axilidade e na actualidade estanse
atendendo máis de 700 casos en toda Galicia.
Na actualidade estase analizando o incremento do número de PEF, coa finalidade de dar unha
cobertura máis ampla a toda a poboación, atendendo ás características de dispersión e núcleos
rurais de Galicia.
Neste senso, estase xestionando a posta en funcionamento dun novo punto de encontro no
Concello de Ribeira e analizando as ubicacións dispoñibles para o incremento en todas as
provincias.
Páxina 1 de 2
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O Decreto 96/2014, do 3 de xullo, polo que se regulan os puntos de encontro familiar en Galicia,
establece que os PEF se constitúen como un equipamento social, de carácter neutral,
especializado para o cumprimento do réxime de visitas establecido pola autoridade competente e
que ten por obxecto favorecer as relación entre os menores e as súas familias cando nunha
situación de separación, divorcio, ou noutros supostos de interrupción da convivencia familiar, o
exercicio do dereito de visitas vese interrompido ou o seu cumprimento resulta difícil ou conflitivo.
O equipo técnico dos PEF é multidisciplinar. O artigo 16 do Decreto 96/2014 establece que
estará composto, como mínimo, por tres profesionais de dúas titulacións diferentes entre as
seguintes disciplinas: psicoloxía, pedagoxía, psicopedagoxía, dereito, traballo social ou
educación social, con experiencia ou formación acreditada en igualdade, e na atención,
intervención e orientación de menores e familias.
Todos os puntos de encontro familiar contan co persoal esixido polo referido decreto, e ademais
nos puntos de encontro de máxima actividade como son os de Vigo, Santiago e Coruña
aumentouse o persoal exixido, pasando de 3 a 4 profesionais, realizándose o reforzo necesario
para a correcta atención dos casos.
A Xunta de Galicia foi incrementando anualmente o orzamento destinado a estes centros, ata

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
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chegar no ano 2019 a 723.609,62 euros para o funcionamento deste recurso”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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 45045, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón Sánchez
García, sobre “as actuacións realizadas pola Xunta de Galicia para o avance no
desenvolvemento do trazado ferroviario da saída sur de Vigo”, (publicada no BOPG número
427, do 6 de febreiro de 2018), 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 vén mantendo unha actitude reivindicativa e activa para acadar a mellora das
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comunicacións ferroviarias entre Galicia e a rexión norte de Portugal e, entre outras cuestións,
ten demandado ao Goberno estatal, anterior e actual, e ante as institucións europeas, a mellora
da conexión ferroviaria Vigo-Porto, a mellora da actual liña Vigo-fronteira portuguesa, así como a
eliminación do paso a nivel do Porriño.
Neste sentido, cómpre lembrar que a Comisión Europea confirmou que a liña ferroviaria
denominada saída sur de Vigo forma parte do trazado da rede básica europea de transportes,
polo que conta con opcións de acceder aos fondos comunitarios da próxima convocatoria do
Mecanismo Conectar Europa. Este trazado suporá a eliminación do paso a nivel na localidade do
Porriño.
O feito de que a saída sur de Vigo sexa corredor da rede TEN-T habilita ao Estado español a
dispor de fondos comunitarios, que se asignan en concorrencia competitiva. Desde a Xunta
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tense trasladado ao Ministerio de Fomento a necesidade de redactar, canto antes, proxectos de
calidade que pór enriba da mesa para demandar de Bruxelas o financiamento 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
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 50736, formulada
polo Grupo Parlamentario polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de
dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do
Goberno galego respecto da non admisión polo Tribunal Supremo do recurso de
casación interposto contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no
procedemento especial de protección do dereito de emisión a Cuac FM na frecuencia
modulada”, (publicada no BOPG número 486, do 12 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 Secretaría Xeral de Medios, que
ten o seguinte contido:
“En primeiro lugar, cómpre sinalar que foi a propia Administración Xeral do Estado a que, a
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través da Inspección Provincial do Servizo de Telecomunicacións, levantou un acta de
infracción a Cuac FM por emitir sen licencia.
Esta acta de infracción foi remitida a Secretaría Xeral de Medios que veuse obrigada a incoar
un expediente sancionador en cumprimento do que esixe a Lei.
En calquera caso, despois da correspondente instrución, non se impuxo sanción dadas as
dúbidas que podería ofrecer a interpretación das normas que regulan este tipo de emisoras e
a falta de desenvolvemento regulamentario por parte da Administración estatal.
Por outra banda, temos que aclarar que, non hai ningún procedemento especial de protección
do dereito de emisión, a sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, á que se fai
referencia, foi ditada no procedemento especial de protección de dereitos fundamentais da
persoa que trata de salvagardar os dereitos fundamentais e liberdades públicas recollidas na
Constitución.
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A liberdade de expresión e información, canalízase neste caso a través dun medio que utiliza
un recurso escaso como é o espectro radioeléctrico, de aí que esta singularidade xustifique e
serva de lexitimación á administración para exercer as súas competencias sancionadoras por
canto se está a utilizar o dominio público radioeléctrico sen dispor de licenza para poder emitir
como é preceptivo de acordo ao que esixe a Lei General de Comunicación Audiovisual.
Se a administración considera que unha sentencia revoga unha decisión administrativa que
entende é correcta, ten a obriga de recurrila xudicialmente posto que, en aplicación da lei, lle
corresponde defender os intereses xerais.
E iso foi o que precisamente se fixo.
Á Administración Xeral do Estado correspóndelle non só a regulación básica da prestación
destes servizos senón tamén a habilitación das frecuencias correspondentes para poder
realizar as emisións, condicións necesarias para que a Xunta poda outorgar as licenzas que
permitan emitir a este tipo de emisoras sen ánimo de lucro.
O Goberno galego respecta, como non podería ser doutro xeito, a liberdade de expresión e
información, pero ao mesmo tempo está obrigado a velar polo cumprimento da Lei.
Esta liberdade de expresión e información canalízase a través dun medio que utiliza o
espectro radioeléctrico, polo que faise necesario o outorgamento previo dunha concesión de
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dominio público radioeléctrico -que corresponde á Administración Xeral del Estado- para que a
Xunta de Galicia poda outorgar a licenza que permita operar a este tipo de emisoras.
Reiteramos que foi a propia Administración Xeral do Estado a que levantou un acta de
infracción a Cuac FM por emitir sen licencia. A Secretaría Xeral de Medios, cumprindo coa Lei,
incoou expediente sancionador.
En calquera caso, despois da correspondente instrución, non se impuxo sanción dada as
dúbidas que podería ofrecer a interpretación das normas que regulan este tipo de emisoras e
a falta de desenvolvemento regulamentario por parte da Administración estatal.
A Xunta de Galicia non pode outorgar ningún tipo de autorización para seguir emitindo, posto
que carece de competencia para elo. Como xa se apuntou, na medida en se fai uso do
dominio público radioeléctrico, calquera tipo de autorización provisional, como así solicitaba
CUAC, corresponde á Administración Xeral do Estado.
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Dende un primeiro momento, a Xunta de Galicia amosou a súa vontade de avanzar na
regulación destes servizos, dando traslado á Secretaría de Estado para a Sociedade da
Información e a Axenda dixital do interese de Cuac FM de emitir contidos propios dos servizos
de comunicación audiovisual comunitarios sen ánimo de lucro. Neste senso, remitiulle todos
os escritos presentados por Cuac FM, e trasladoulle senllas mocións, nese senso, aprobadas
en pleno polo Concello e a Deputación provincial da Coruña, respectivamente.
Na súa resposta, a Administración Central alegou razóns de carácter técnico que
imposibilitaban a posta en marcha dese tipo de servizos.
O Goberno galego estará ao que dispón á Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia que, se ben recoñece a Cuac a vixencia dunha garantía temporal de emisión, ao
mesmo tempo engade no seu fundamento segundo e tamén no apartado cuarto do fallo, o
seguinte: ‘en tanto pola administración demandada non se dite resolución que, de forma
motivada e clara, se pronuncie sobre a falta de vixencia de dita garantía temporal de emisión.’
Por conseguinte, de conformidade coa sentencia ditada, facúltase á administración
autonómica para ditar a resolución que mellor proceda en dereito.
As partes asumirán o pago das custas procesais de conformidade co pronunciamento do
Tribunal Supremo.”
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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/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 51504, 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 da Xunta de
Galicia respecto da situación dos servizos de comunicación audiovisual comunitarios
sen ánimo de lucro despois da sentenza do Tribunal Supremo en relación cos dereitos
de emisión de Cuac FM”, (publicada no BOPG número 489, do 20 de xuño 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 Secretaría Xeral
de Medios, que ten o seguinte contido:
“O Tribunal Supremo non ditou ningunha sentencia. O que fixo foi dar traslado dunha
providencia pola que se acorda non admitir a trámite o recurso de casación presentado pola
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Xunta contra a sentencia do TSXG.
O Supremo non entra na interpretación que, con respecto á situación actual destas emisoras,
debe dárselle á regulación que se fai delas na actual Lei Xeral de Comunicación Audiovisual,
habida conta de que está pendente o correspondente desenvolvemento regulamentario na
materia por parte da Administración Xeral do Estado.
A Sentencia ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia refírese ao caso concreto de
Cuac FM, polo que a Xunta de Galicia estará ao que se dispón nesa sentencia.
Indicar ademais, que as medidas que pode adoptar a Xunta de Galicia, limitadas ao
outorgamento de licencias, teñen que vir precedidas doutras actuacións que lle corresponden
á Administración xeral do Estado, como é a dispoñibilidade do dominio público radioeléctrico
necesario para que poidan operar ese tipo de emisoras.
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A Xunta de Galicia amosou, desde un principio, a súa vontade de avanzar na regulación
destes servizos, dando traslado á Secretaría de Estado para a Sociedade da Información e a
Axenda dixital o interese de Cuac FM de emitir contidos propios dos servizos de comunicación
audiovisual comunitarios sen ánimo de lucro. Neste senso, remitiulle todos os escritos
presentados por Cuac, así como senllas mocións aprobadas polo Concello e a Deputación
provincial da Coruña, respectivamente.
Na súa resposta, a Administración Central alegou razóns de carácter técnico que
imposibilitaban a posta en marcha deste tipo de servizos.
É preciso insistir en que a Xunta de Galicia non pode outorgar ningún tipo de autorización
para emitir, posto que carece de competencia para iso. O uso do dominio público
radioeléctrico só pode ser autorizado pola Administración Xeral do Estado.
A esa Administración correspóndelle non só a regulación básica da prestación destes servizos
(está pendente de aprobar, por parte do Estado, o desenvolvemento regulamentario do
apartado da Lei referido ás emisoras comunitarias), senón tamén a habilitación das
frecuencias correspondentes para poder realizar as emisións, condicións imprescindibles para
que a Xunta de Galicia poda outorgar as licenzas que permitan explotar emisoras
comunitarias sen ánimo de lucro.”
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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
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RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 43846, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres López e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo, sobre “a ampliación da rede de puntos de
encontro familiar”, (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:
“Os Puntos de Encontro Familiar (PEF) son un servizo que facilita e preserva a relación entre os
menores e as súas familias en situacións de crise e que permite e garante a seguridade e o
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benestar das nenas e dos nenos e facilita o cumprimento do réxime de visitas.
En 1999 abre as súas portas o punto de encontro familiar de Vigo con carácter experimental. No
ano 2000 créase a Rede de puntos de encontro familiar de Galicia integrada por sete puntos de
encontro, todos de titularidade da Xunta de Galicia: tres na provincia da Coruña, dous na
provincia de Pontevedra, un na

provincia de Lugo e outro na provincia de Ourense;

concretamente están situados nas sete cidades: Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela,
Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.
As derivacións que se realizan nestes centros, son atendidas con total axilidade e na
actualidade estanse a atender a máis de 700 casos en toda Galicia.
Por outro lado, estase analizando o incremento do número de PEF, coa finalidade de dar unha
cobertura máis ampla a toda a poboación, atendendo ás características de dispersión e núcleos
rurais de Galicia.
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Neste senso, estase xestionando a posta en funcionamento dun novo punto de encontro no
concello de Ribeira e analizando as ubicacións dispoñibles para o incremento en todas as
provincias”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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 -a tramitar pola Comisión 1ª- número 51503,
formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de Olalla
Rodil Fernández e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración da Xunta
de Galicia respecto da situación dos servizos de comunicación audiovisual
comunitarios sen ánimo de lucro despois da sentenza do Tribunal Supremo en relación
cos dereitos de emisión de Cuac FM, así como as medidas adoptadas ou previstas para
garantir eses dereitos e o desenvolvemento da Lei 7/2010 e para asegurar o acceso á
licenza”, (publicada no BOPG número 489, do 20 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 Secretaría Xeral de Medios, que ten o
seguinte contido:
“O Tribunal Supremo non ditou ningunha sentencia. O que fixo foi dar traslado dunha
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providencia pola que se acorda non admitir a trámite o recurso de casación presentado pola
Xunta contra a sentencia do TSXG.
O Supremo non entra na interpretación que, con respecto á situación actual destas emisoras,
debe dárselle á regulación que se fai delas na actual Lei Xeral de Comunicación Audiovisual,
habida conta de que está pendente o correspondente desenvolvemento regulamentario na
materia por parte da Administración Xeral do Estado.
A Sentencia ditada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia refírese ao caso concreto de
Cuac FM, polo que a Xunta de Galicia estará ao que se dispón nesa sentencia.
Indicar ademais, que as medidas que pode adoptar a Xunta de Galicia, limitadas ao
outorgamento de licencias, teñen que vir precedidas doutras actuacións que lle corresponden
á Administración xeral do Estado, como é a dispoñibilidade do dominio público radioeléctrico
necesario para que poidan operar ese tipo de emisoras.
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A Xunta de Galicia amosou, desde un principio, a súa vontade de avanzar na regulación
destes servizos, dando traslado á Secretaría de Estado para a Sociedade da Información e a
Axenda dixital o interese de Cuac FM de emitir contidos propios dos servizos de comunicación
audiovisual comunitarios sen ánimo de lucro. Neste senso, remitiulle todos os escritos
presentados por Cuac, así como senllas mocións aprobadas polo Concello e a Deputación
provincial da Coruña, respectivamente.
Na súa resposta, a Administración Central alegou razóns de carácter técnico que
imposibilitaban a posta en marcha deste tipo de servizos.
É preciso insistir en que a Xunta de Galicia non pode outorgar ningún tipo de autorización
para emitir, posto que carece de competencia para iso. O uso do dominio público
radioeléctrico só pode ser autorizado pola Administración Xeral do Estado.
A esa Administración correspóndelle non só a regulación básica da prestación destes servizos
(está pendente de aprobar, por parte do Estado, o desenvolvemento regulamentario do
apartado da Lei referido ás emisoras comunitarias), senón tamén a habilitación das
frecuencias correspondentes para poder realizar as emisións, condicións imprescindibles para
que a Xunta de Galicia poda outorgar as licenzas que permitan explotar emisoras
comunitarias sen ánimo de lucro.”
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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
2019/1286560
Data
02/09/2019 10:04

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 42133 formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia a iniciativa de don Gonzalo Trenor López e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas da Xunta de Galicia destinadas a
garantir o abastecemento de auga”, (publicada no BOPG número 411 do 15 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 información que demanda esta iniciativa foi ofrecida pola conselleira de Infraestruturas e
Mobilidade en resposta á pregunta oral en Pleno número 42134, de similar contido e formulada
polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da sesión plenaria celebrada
o 9 e 10 de abril de 2019.
A resposta completa da conselleira de Infraestruturas e Mobilidade pode verse nos seguintes
enlaces:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-04-10?

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROIwPJLBJ2n2
Verificación:
CVE-PREPAR: 7cfda674-c669-df87-9357-5b94b8142d79
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

part=32243fc0-f87c-4367-8cb5-da29006fa5b4&start=4190
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-04-10?
part=32243fc0-f87c-4367-8cb5-da29006fa5b4&start=4521
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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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175234

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1300793
Data
04/09/2019 15:11

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 42223 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 estado no que se atopa a estrada
autonómica OU-533 e as previsións para acometer a súa mellora”, (publicada no BOPG
número 411 do 15 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 información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta oral en Pleno
número 39303 e á pregunta oral en Comisión número 39304, convertidas en escritas por fin do
período de sesións setembro-decembro de 2018, e tamén en resposta á pregunta escrita
39305, de similar contido e formuladas polo mesmo grupo parlamentario, cuxas respostas foron
publicadas no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 421, do 29 de xaneiro de 2019.”

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROfVf0yFXcq8
Verificación:
CVE-PREPAR: eb285385-7014-1294-8dc4-4700874463e3
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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175236

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1294887
Data
03/09/2019 15:20

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 42830, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García, sobre “a retirada da
concesión a dúas empresas de Transporte Público de Galicia”, (publicada no BOPG número 414,
do 18 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:
“Cómpre aclarar, en primeiro lugar, que non existen os expedientes de caducidade aos que se refire a
iniciativa.
Trátase de expedientes de resolución de dous contratos de concesión de servizo público de
transporte regular de uso xeral de viaxeiros por estrada incoados e resoltos pola Xunta de Galicia
debido a incumprimentos por parte dos seus respectivos contratistas, concretamente, os
correspondentes aos contratos XG533 e XG535.

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROaslnP18vy9
Verificación:
CVE-PREPAR: b81e13f2-09b1-c873-6f96-7b504ae92125
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Segundo se indica nas correspondentes resolucións, o adxudicatario do contrato XG533 incumpriu as
obrigas de adscrición e subrogación de persoal contidas nas cláusulas 1.9.1.1, 1.9.1.2, 1.9.1.3,
1.9.1.4 e 1.9.1.5 do prego de condicións; e o adxudicatario do XG535 incumpriu as obrigas de
adscrición de vehículos segundo o previsto no punto 2.5.1 do prego de condicións.”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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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175238

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286655
Data
02/09/2019 10:10

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 43241 formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón
Sánchez García, sobre “a opinión da Xunta de Galicia referida ás causas da baixada
que presenta desde o ano 2013 o número de viaxeiros na liña A Coruña-Ferrol, a
avaliación que fai en relación co seu estado e as actuacións levadas a cabo ao
respecto”, (publicada no BOPG número 418 do 24 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:
“O Goberno galego está a traballar con determinación para o impulso da modernización da
conexión ferroviaria entre A Coruña e Ferrol a fin de que os cidadáns se poidan beneficiar de
mellores prestacións e de servizos máis útiles, eficientes e competitivos.
Desde a Xunta tense trasladado ao Ministerio de Fomento a necesidade da modernización
CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROofC77dfw15
Verificación:
CVE-PREPAR: afd8d779-f692-38b8-54d0-bbb0e9bd8fe9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

das conexións ferroviarias entre A Coruña e Ferrol para que, ademais de permitir conectar a
cidade departamental dun modo rápido e moderno co Eixo Atlántico ferroviario e co AVE á
Meseta, se converta nun importante elemento estruturador das áreas urbanas da Coruña e
Ferrol.
Neste empeño tense solicitado ao Ministerio de Fomento unha planificación estratéxica para
avanzar neste obxectivo de modo firme e constante, establecendo fases sucesivas para o
desenvolvemento das actuacións de tal xeito que a súa progresiva posta en servizo permita
ir acurtando os tempos de percorrido. A este respecto cómpre sinalar a insistencia do
Goberno galego na urxencia de que se acometa o baipás de Betanzos para reducir o tempo
de viaxe do tren entre A Coruña e Ferrol.
Co ánimo de contribuír a que se atenda esta demanda por parte do Goberno de España, a
Xunta elaborou o seu propio estudo de necesidades da liña A Coruña-Ferrol para identificar
páxina 1 de 2
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as actuacións necesarias para modernizar a mesma. Ademais, a Xunta está actualmente
cos estudos previos para a definición da terminal de autobuses integrada na estación
intermodal de Ferrol, nos que se analiza non só o deseño dunha futura estación intermodal,
senón tamén as necesidades de modernización da liña para que se converta nun importante
elemento de vertebración das áreas urbanas da Coruña e Ferrol.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROofC77dfw15
Verificación:
CVE-PREPAR: afd8d779-f692-38b8-54d0-bbb0e9bd8fe9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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175241

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1290826
Data
03/09/2019 09:04

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 45044, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón Sánchez
García, sobre “os informes e as actuacións realizadas pola Xunta de Galicia para o avance
no desenvolvemento do trazado ferroviario da saída sur de Vigo”, (publicada no BOPG
número 428, do 7 de febreiro de 2018), 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 vén mantendo unha actitude reivindicativa e activa para acadar a mellora das
CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROwzg14Zpp91
Verificación:
CVE-PREPAR: de8908a8-af33-d308-4b49-9cc93a9dc414
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

comunicacións ferroviarias entre Galicia e a rexión norte de Portugal e, entre outras cuestións,
ten demandado ao Goberno estatal, anterior e actual, e ante as institucións europeas, a mellora
da conexión ferroviaria Vigo-Porto, a mellora da actual liña Vigo-fronteira portuguesa, así como a
eliminación do paso a nivel do Porriño.
Neste sentido, cómpre lembrar que a Comisión Europea confirmou que a liña ferroviaria
denominada saída sur de Vigo forma parte do trazado da rede básica europea de transportes,
polo que conta con opcións de acceder aos fondos comunitarios da próxima convocatoria do
Mecanismo Conectar Europa. Este trazado suporá a eliminación do paso a nivel na localidade do
Porriño.
O feito de que a saída sur de Vigo sexa corredor da rede TEN-T habilita ao Estado español a
dispor de fondos comunitarios, que se asignan en concorrencia competitiva. Desde a Xunta
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tense trasladado ao Ministerio de Fomento a necesidade de redactar, canto antes, proxectos de
calidade que pór enriba da mesa para demandar de Bruxelas o financiamento 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: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROwzg14Zpp91
Verificación:
CVE-PREPAR: de8908a8-af33-d308-4b49-9cc93a9dc414
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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175244

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286562
Data
02/09/2019 10:04

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número 42109, formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don César Manuel Fernández Gil e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración pola Consellería de Educación, Universidade e
FP da Estratexia Galega de Convivencia-Educonvives 2015-2020”, (publicada no BOPG número 411,
do 15 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 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 42110, debatida no Pleno da Cámara galega de data 26-27/02/2019, e á que nos
remitimos porque serviu para explicar as accións en materia de convivencia escolar no curso 2018-19.
O debate pode consultarse no seguinte enlace:

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROIT9WUKq7q3
Verificación:
CVE-PREPAR: 4b000dc9-26d0-1769-8ee9-fcfc30a73834
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-02-27

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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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175246

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1286658
Data
02/09/2019 10:10

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en comisión número: 43348 formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez
e don Julio Torrado Quintela, sobre “a valoración da Xunta de Galicia referida ao
cumprimento dos obxectivos previstos na Lei 39/2006, de promoción da autonomía
persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, á garantía do acceso con
carácter universal e equidade no seu desenvolvemento, e os datos e as medidas
previstas ao respecto”, (publicada no BOPG número 418 do 24 de xaneiro 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
Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Constitución Española, no seu artigo 149.1.1ª, atribúe ao Estado a competencia exclusiva
para a regulación das condicións básicas que garantan a igualdade de todos os españois no
exercicio dos seus dereitos e no cumprimento dos seus deberes constitucionais. En base a
esta competencia, o Consello de Ministros aproba a financiación do nivel mínimo de
CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROyNzo5vFrz9
Verificación:
CVE-PREPAR: 6f549729-1ca0-4b54-8449-7440549fa5b1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

protección para a atención ás persoas en situación de dependencia atendidas no marco do
Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia (SAAD). Así o establece tamén o
artigo 7.1 da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e
Atención ás persoas en situación de dependencia. O artigo 9 da mesma lei establece que a
financiación pública do nivel mínimo de protección garantido para cada beneficiario do
Sistema, segundo o seu grao de dependencia correrá a conta da Administración Xeral do
Estado.
O artigo 7 da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e
Atención ás persoas en situación de dependencia tamén establece no seu punto terceiro
que a protección da situación de dependencia por parte do Sistema prestarase tamén de
acordo co nivel adicional de protección que poida establecer cada Comunidade Autónoma.
O artigo 11.2 da mesma lei tamén engade que as Comunidades Autónomas, de
páxina 1 de 2
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conformidade co artigo 7, poderán definir, con cargo aos seus orzamentos, niveis de
protección adicionais ao fixado pola Administración Xeral do Estado en aplicación do artigo
9, para as que poderán adoptar as normas de acceso e desfrute que consideren máis
adecuadas.
A Comunidade Autónoma de Galicia, no exercicio das súas competencias e con cargo aos
seus orzamentos, pode definir, polo tanto, niveis de protección adicionais ao fixado polo
Estado. Completado o primeiro obxectivo de ampliar o número de persoas en situación de
dependencia atendidas, a Xunta de Galicia aposta pola seguinte prioridade, o aumento das
coberturas establecendo un nivel de protección adicional con cargo aos orzamentos da
Comunidade Autónoma de Galicia que que permitiu elevar, entre outras, as libranzas de
coidados no contorno familiar.
Estas medidas benefician ás persoas en situación de dependencia, tanto as que perciban na
actualidade as libranzas obxecto de incremento coma as que as poidan percibir no futuro. A
actualización das contías farase de oficio sen que a persoa en situación de dependencia
teña que facer ningún trámite para elo. Ningunha das medidas propostas supuxo por tanto
ningún prexuízo nin impuxo ningún tipo de obriga aos destinatarios da norma.
Respecto da súa tramitación, non hai constancia de retrasos significativos nos pagos das
nóminas da libranza. Estas se tramitan a finais do mes e pode demorar uns días mentres se

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROyNzo5vFrz9
Verificación:
CVE-PREPAR: 6f549729-1ca0-4b54-8449-7440549fa5b1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

fiscalizan nas intervencións territoriais para tramitar o correspondente pago.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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
2019/1294884
Data
03/09/2019 15:20

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 43536 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 por parte da Xunta de Galicia
da suficiencia do número de puntos de encontro familiar e as previsións para
incrementar o seu número, reforzar os medios humanos e materiais dos que dispoñen e
o incremento orzamentario preciso”, (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:
“Os Puntos de Encontro Familiar (PEF) son un servizo que facilita e preserva a relación entre
os menores e as súas familias en situacións de crise e que permite e garante a seguridade e o
benestar das nenas e dos nenos e facilita o cumprimento do réxime de visitas.
En 1999 abre as súas portas o punto de encontro familiar de Vigo con carácter experimental.

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROV7kWemczc9
Verificación:
CVE-PREPAR: dcd2b042-cb38-cdc9-4c82-0d5d1af2f2f3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

No ano 2000 créase a Rede de puntos de encontro familiar de Galicia integrada por sete
puntos de encontro, todos de titularidade da Xunta de Galicia: tres na provincia da Coruña,
dous na provincia de Pontevedra, un na provincia de Lugo e outro na provincia de Ourense;
concretamente están situados nas sete cidades: Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela,
Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.
As derivacións que se realizan son atendidas con total axilidade e na actualidade estanse
atendendo máis de 700 casos en toda Galicia.
Na actualidade estase analizando o incremento do número de PEF, coa finalidade de dar unha
cobertura máis ampla a toda a poboación, atendendo ás características de dispersión e
núcleos rurais de Galicia.
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Neste senso, estase xestionando a posta en funcionamento dun novo punto de encontro no
concello de Ribeira e analizando as ubicacións dispoñibles para o incremento en todas as
provincias.
O Decreto 96/2014, do 3 de xullo, polo que se regulan os puntos de encontro familiar en
Galicia, establece que os PEF se constitúen como un equipamento social, de carácter neutral,
especializado para o cumprimento do réxime de visitas establecido pola autoridade competente
e que ten por obxecto favorecer as relación entre os menores e as súas familias cando nunha
situación de separación, divorcio, ou noutros supostos de interrupción da convivencia familiar, o
exercicio do dereito de visitas vese interrompido ou o seu cumprimento resulta difícil ou
conflitivo.
O equipo técnico dos PEF é multidisciplinar. O artigo 16 do Decreto 96/2014 establece que
estará composto, como mínimo, por tres profesionais de dúas titulacións diferentes entre as
seguintes disciplinas: psicoloxía, pedagoxía, psicopedagoxía, dereito, traballo social ou
educación social, con experiencia ou formación acreditada en igualdade, e na atención,
intervención e orientación de menores e familias.
Todos os puntos de encontro familiar contan co persoal esixido polo referido decreto, e
ademais nos puntos de encontro de máxima actividade como son os de Vigo, Santiago e
Coruña aumentouse o persoal exixido, pasando de 3 a 4 profesionais, realizándose o reforzo
necesario para a correcta atención dos casos.
A Xunta de Galicia foi incrementando anualmente o orzamento destinado a estes centros, ata
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chegar no ano 2019 a 723.609,62 euros para o funcionamento deste recurso”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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: 43725 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 proceso
de tramitación do Proxecto de decreto de desenvolvemento da Lei 10/2013, de inclusión
social de Galicia, no relativo á tramitación da renda de inclusión social de Galicia e das
axudas de inclusión social”, (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:
“O decreto de desenvolvemento da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de
Galicia, no relativo á tramitación da renda de inclusión social de Galicia (RISGA) e das axudas de
inclusión social (AIS), publicouse no DOG o 1 de marzo de 2019, e está en vigor dende o día 21
dese mesmo mes.
A norma non se empezou a redactar ata transcorrer un prazo razoable da entrada en vigor da lei,
precisamente para poder recoller nela solucións e adaptacións daqueles aspectos do texto
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normativo que presentaban algún problema na súa aplicación práctica (simplificación da
tramitación administrativa, mellora dos formularios e modelos de documentos, así como a súa
posibles substitución por consultas a través de plataformas de interoperabilidade, adaptación da
aplicación informática necesaria para a súa xestión…).
Ao mesmo tempo, ao coincidir cun período de crise económica, considerouse prioritaria a posta en
marcha de novas medidas e programas de axuda que puidesen incidir directamente na mellora da
situación das persoas máis desfavorecidas, en espera da mellora do contexto económico. Por
outra banda, tamén foi necesario investir tempo a busca dun consenso no seu contido esencial, e
a propia complexidade da Lei que desenvolve fixo preciso dedicarlle tempo a elaboración do
correspondente texto normativo antes de poñer en marcha o procedemento para a súa
aprobación.
Na tramitación do decreto posibilitouse a participación activa dos e das cidadáns/ás e das
entidades e axentes sociais máis representativos, en diversas ocasións e en todas as súas fases,
páxina 1 de 2
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mediante os trámites de consulta previa, información e audiencia pública, nas que se recolleron
alegacións que se incorporaron ao seu contido, e ás que se deu resposta en informes detallados
de cada fase. Ao mesmo tempo solicitáronse tamén os informes preceptivos dos departamentos
con competencias en materias que teñen incidencia no contido do decreto, e así mesmo
someteuse ao ditame do Consello Galego de Benestar Social, que emitiu informe favorable á
norma.
A entrada en vigor do decreto supón importantes melloras para os perceptores da prestación,
recollendo as principais propostas realizadas polas entidades de loita contra a pobreza e outros
axentes sociais, pero a principal novidade que traerá consigo é a posta en marcha de dous novos
tramos da prestación: o de inserción e o de transición ao emprego, tal como recolle a lei de
inclusión.
Este deseño modular da prestación é un enfoque novidoso, moi recoñecido en diferentes foros
estatais. Supón o establecemento dunha coordinación efectiva entre os servizos sociais e os de
emprego, en liña coas recomendacións da Comisión Europea, por supoñer un apoio decidido ao
emprego das persoas con maiores dificultades, principal obxectivo a acadar.
Ademais, a norma establece solucións adaptadas ao contexto actual. Deste xeito, por exemplo, xa
non é necesario atoparse en desemprego para acceder a unha RISGA, senon que pode
simultanearse co salario no caso dos empregos precarios. Así mesmo, flexibilizáronse os
requisitos de convivencia e, por exemplo, dúas unidades de convivencia diferentes poden convivir
nun mesmo domicilio compartindo o aluguer (ou baixo calquera outro título xurídico válido),
permitindo ademais que as dúas persoas poidan disfrutar do complemento de aluguer
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íntegramente, e mesmo compatibilizalo co resto de axudas ao aluguer (bono aluguer do IGVS)”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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: 43826 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao, sobre “os prazos para a
posta en marcha e a xestión do futuro centro de atención ás persoas con diversidade
funcional de Ourense, as medidas que vai a adoptar no inmediato a Xunta de Galicia para
solucionar a falta de prazas residenciais e o número de ourensás atendidas en centros
doutras provincias”, (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:
“Polo seu orzamento, a licitación deste equipamento obriga á súa publicación no Diario Oficial da
Unión Europea (DOUE), polo que se prevé que haxa un elevado número de propostas para
participar no contrato.
Prevese a licitación este equipamento para o último trimestre de 2019, e agárdase que as obras
de construción do centro comecen no ano 2020.
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O CAPD de Ourense será un centro público con prazas públicas.
Con este proxecto Ourense vai contar cun centro que incrementará nun 35% o número de prazas
públicas de atención á discapacidade que se ofrecen nesta cidade: desde 316 ata 426”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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 44089, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo, sobre “as previsións da Xunta de Galicia respecto do impulso
durante a X lexislatura dunha lei galega específica de protección á infancia e a data estimada
para a posta en marcha da Estratexia galega da infancia e Adolescencia 2016-2020”, (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:
“Dentro dos compromisos derivados do Pacto Galego pola Infancia, a Xunta de Galicia desenvolveu
accións normativas, de sensibilización e promoción dos dereitos dos nenos e tamén de prevención e
detección do maltrato infantil.
Co obxectivo de mellorar o coñecemento sobre a situación da infancia en Galicia e propoñer
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actuacións para mellorar a situación dos nenos e nenas de Galicia, o 29 de abril de 2019 o Diario
Oficial de Galicia publica o Decreto 43/2019, do 11 de abril, polo que se crea e se regula o
Observatorio Galego da Familia e da Infancia.
A través da creación deste Observatorio perséguese coñecer as características da infancia en Galicia,
para poder marcar as políticas sociais destinadas á súa optimización.
Na actualidade estase traballando na constitución do Pleno deste Observatorio que comezará os
seus traballos no último trimestre do 2019.
Pola súa banda, a Estratexia Galega de Infancia e Adolescencia (EGIA)

concíbese como un

instrumento de planificación integral de políticas sociais de infancia para Galicia, que contempla,
ademais das prioridades para a infancia e adolescencia galegas, os principios e orientacións
emanadas do II PENIA e do futuro III PENIA.
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A EGIA estrutúrase en catro liñas estratéxicas destinadas á promoción dos dereitos e a participación,
ao dereito a un crecemento equilibrado e saudable, á intervención en situación de dificultade, risco e
conflito persoal, familiar e social e á mellora da calidade do sistema e a práctica institucional.
Incorpora a perspectiva de infancia e adolescencia como enforque transversal, o que implica valorar o
deseño das políticas públicas en base aos dereitos das nenas, nenos e adolescentes.
Coa formulación desta Estratexia a Xunta de Galicia pretende visibilizar ás nenas, nenos e
adolescentes como suxeitos activos de dereitos e deberes, recoñecendo o seu dereito a ser
escoitados e a participar activamente en todos as ordes da vida familiar, educativa e social.
Na súa elaboración partiuse dun estudo da normativa de referencia na materia, da revisión de
ferramentas de planificación estratéxica a nivel europeo e estatal e realizouse unha recollida
estandarizada e sistemática da información procedente de todos os departamentos do Goberno
galego. É froito dun proceso de participación activa e coordinada de todos os departamentos da
Xunta de Galicia e das entidades que traballan directamente no ámbito da infancia e a adolescencia,
que realizaron importantes achegas e suxestións, propoñendo medidas concretas fundamentais para
dar cumprimento ao principio xeral da transversalidade das actuacións en favor da infancia.
Como anteriormente referimos, a planificación da actuación de política social, en materia de infancia e
adolescencia, enmárcase na EGIA, na cal prevese a participación de todos os departamentos da
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Xunta con capacidade de actuación en materia de atención a nenas e nenos e adolescentes ademais
doutros organismos e entidades, para o cal ten en conta os distintos plans sectoriais que existen nos
diferentes ámbitos, como o Plan Estratéxico Galicia 2010-2014, o Plan para dinamización
demográfica de Galicia 2013-2016, horizonte 2020, a Estratexia de apoio para as familias numerosas
de Galicia 2013-2016, horizonte 2020 e a Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2014-2020.
A EGIA 2018-2020 é un documento con plena vixencia na actualidade, xa que comprende actuacións
cunha cronoloxía de execución que xa se están desenvolvendo nos diferentes departamentos ou
cuxa execución esta planificada para os vindeiros meses.
A propia Estratexia contén indicadores para realizar a correspondente avaliación no seu momento.
Pola súa banda, o artigo 4 da Convención de Dereitos do Neno, de 20 de novembro de 1989,
establece: Os Estados Partes adoptarán todas as medidas administrativas, lexislativas e doutra índole
para dar efectividade aos dereitos recoñecidos na presente Convención. No que respecta aos
dereitos económicos, sociais e culturais, os Estados Partes adoptarán esas medidas ata o máximo
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dos recursos de que dispoñan e, cando sexa necesario, dentro do marco da cooperación
internacional.
Traballar sobre a base do orzamento de infancia é un desafío recente ás observacións do Comité dos
Dereitos do Neno do 2010, das observacións complementarias dos anos 2015 e a recente de 2018.
As citadas observacións propoñen a necesidade de que os orzamentos teñen que ser suficientes,
eficientes, eficaces, equitativos e sustentables e en infancia hai que atender aos dereitos do neno.
Insisten á súa vez, en que os dereitos hai que telos presentes durante todo o proceso orzamentario,
desde o deseño ata a execución e a avaliación.
Neste sentido, a Xunta de Galicia comezou as tarefas para elaborar o Informe en clave de infancia
sobre os Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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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 44626, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e outras/os deputadas/os do
mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego de impulsar a creación dun punto de
encontro familiar na comarca do Salnés, así como de novos centros deste tipo”, (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:
“Os Puntos de Encontro Familiar (PEF) son un servizo que facilita e preserva a relación entre os
menores e as súas familias en situacións de crise e que permite e garante a seguridade e o benestar
das nenas e dos nenos e facilita o cumprimento do réxime de visitas.
En 1999 abre as súas portas o punto de encontro familiar de Vigo con carácter experimental. No ano
2000 créase a Rede de puntos de encontro familiar de Galicia integrada por sete puntos de encontro,
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todos de titularidade da Xunta de Galicia: tres na provincia da Coruña, dous na provincia de
Pontevedra, un na provincia de Lugo e outro na provincia de Ourense; concretamente están situados
nas sete cidades: Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.
As derivacións que se realizan son atendidas con total axilidade e na actualidade estanse atendendo
máis de 700 casos en toda Galicia.
Na actualidade estase analizando o incremento do número de PEF, coa finalidade de dar unha
cobertura máis ampla a toda a poboación, atendendo ás características de dispersión e núcleos rurais
de Galicia.
Neste senso, estase xestionando a posta en funcionamento dun novo punto de encontro no Concello
de Ribeira e analizando as ubicacións dispoñibles para o incremento en todas as provincias.
O Decreto 96/2014, do 3 de xullo, polo que se regulan os puntos de encontro familiar en Galicia,
establece que os PEF se constitúen como un equipamento social, de carácter neutral, especializado
Páxina 1 de 2

175262

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
03/09/2019 15:19:08

para o cumprimento do réxime de visitas establecido pola autoridade competente e que ten por
obxecto favorecer as relación entre os menores e as súas familias cando, nunha situación de
separación, divorcio, ou noutros supostos de interrupción da convivencia familiar, o exercicio do
dereito de visitas vese interrompido ou o seu cumprimento resulta difícil ou conflitivo.
O equipo técnico dos PEF é multidisciplinar. O artigo 16 do Decreto 96/2014 establece que estará
composto, como mínimo, por tres profesionais de dúas titulacións diferentes entre as seguintes
disciplinas: psicoloxía, pedagoxía, psicopedagoxía, dereito, traballo social ou educación social, con
experiencia ou formación acreditada en igualdade, e na atención, intervención e orientación de
menores e familias.
Todos os puntos de encontro familiar contan co persoal esixido polo referido decreto, e ademais nos
puntos de encontro de máxima actividade como son os de Vigo, Santiago e Coruña aumentouse o
persoal exixido, pasando de 3 a 4 profesionais, realizándose o reforzo necesario para a correcta
atención dos casos.
A Xunta de Galicia foi incrementando anualmente o orzamento destinado a estes centros, ata chegar
no ano 2019 a 723.609,62 euros para o funcionamento deste recurso”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
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acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 45071 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 coñecemento por parte do Goberno galego da
situación do centro de reforma de menores Avelino Montero, en Pontevedra, e as
previsións respecto do seu saneamento”, (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:
“O obxectivo do centro de menores Avelino Montero é velar polo superior interese da persoa
menor e garantir os dereitos dos menores internados nos centros que veñen consagrados no
artigo 55 da LORPM. Toda a actividade no centro está inspirada polo principio de que o menor
internado é suxeito de dereito e continúa formando parte da sociedade, polo que a intervención
no centro vai orientada a súa reinserción social.

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROhV7zFXHHR0
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Os menores usuarios do centro están axeitadamente atendidos e as súas necesidades
residenciais e educativas están perfectamente cubertas.
A Xunta de Galicia ten coñecemento de todas as situacións que se producen nos seus centros,
polo tanto tivo coñecemento dos casos de sarna que houbo no centro Avelino Montero. Deste
xeito, ante os primeiros síntomas presentados por dous menores usuarios, acódese ao médico
que pauta aos menores tratamento con SARCOP, recomendando así mesmo que a roupa de
cama e toallas se laven a máis de 60 graos.
Malia o indicado polo facultativo do SERGAS que non vía a necesidade de activar o ‘Protocolo
de actuación ante a sarna humana en institucións con coidadores’, solicítase que se active, para
o que se acode ao Servizo de Alertas Epidemiolóxicas co fin de obter unha nova valoración da
situación que se está a producir. Dende este servizo danse as indicacións necesarias que
pasan por o recoñecemento médico do persoal do centro, e tratamento preventivo para
residentes usuarios e traballadores. Os menores foron atendidos no centro médico de
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referencia. No caso dos profesionais do Avelino Montero, un médico do servizo de alertas
epidemiolóxicas desprazouse ao centro para realizar os controis preventivos necesarios, non
detectando ningún síntoma en ningunha persoa traballadora que se someteu a revisión.
A exposición de motivos da LORPM sinala a pretensión de que a intervención dirixida ao menor
infractor sexa unha intervención educativa. No caso do internamento de réxime aberto o
semiaberto, o menor leva a cabo as actividades do seu proxecto educativo nos servizos
normalizados da contorna. Polo tanto, tendo en conta o réxime de internamento deste centro, os
menores participan nas actividades que se programan dende o concello e asociacións. Pola súa
parte, o persoal educativo do centro mantén contactos cos/coas traballadores/as sociais para
coñecer os recursos existentes e derivar aos menores, tendo en conta as súas necesidades.
Con respecto á existencia no centro dun médico e ATS, o Regulamento establece o exame da
persoa menor por parte dun médico con ocasión do seu ingreso. Esta intervención, e a obriga
de proporcionar á persoa menor asistencia sanitaria, garántese a través das prestacións que
ofrece o SERGAS, tendo en conta que se trata de menores que están cumprindo medidas de
internamento en réxime aberto e semiaberto e teñen contacto habitual con persoas ou
institucións da comunidade polo que a súa saída do centro para acudir ao centro de saúde
forma parte da dinámica habitual destas medidas.
A Xunta de Galicia, tendo en conta as necesidades do centro licitará proximamente un contrato

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROhV7zFXHHR0
Verificación:
CVE-PREPAR: 8811ba87-5c78-07e5-e5a1-0091033e82b0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de obra de reforma integral dos módulos do centro de menores Avelino Montero.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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
2019/1300790
Data
04/09/2019 15:11

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 45401 formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns das continuas demoras na posta
en funcionamento do centro de atención para persoas maiores do Cádavo, no concello
de Baleira, así como o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a súa apertura”,
(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:
“O pasado mes de maio do 2019, a conselleira de Política Social e o alcalde de Baleira firmaron
o convenio de colaboración para a xestión e cofinanciamento da nova residencia e centro de día
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de Baleira, que está incluído na rede de atención ás persoas maiores da Xunta de Galicia e que
xestiona o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.
A sinatura deste convenio era o último paso necesario para a entrada en funcionamento deste
servizo, que logo de ser equipado e amoblado e adxudicada a súa xestión, só agardaba pola
aprobación do convenio por parte do Concello e pola súa rúbrica.
O centro ten unha capacidade máxima de 24 prazas de residencia e 20 de centro de día.
O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar xestiona parte dos seus centros de
atención a persoas maiores con persoal propio e outra mediante xestión externalizada. En todo
caso garántese a mesma calidade no funcionamento e nos servizos que se prestan con
independencia da fórmula empregada para a xestión do centro, ademais permanece o carácter
público das súas prazas así como os requisitos de acceso ás mesmas.
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O centro xa entrou en servizo e conta actualmente con usuarios tanto de centro de día como de
residencia.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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 46290, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Quinteiro Araujo e outras/os deputadas/os do
mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego referida á suficiencia da actual dotación de
medios humanos e de recursos orzamentarios dos Puntos de Encontro Familiar, os datos
referidos aos seus gastos de mantemento e as medidas previstas ao respecto, así como a
creación de novos centros”, (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:
“Os Puntos de Encontro Familiar (PEF) son un servizo que facilita e preserva a relación entre os
menores e as súas familias en situacións de crise e que permite e garante a seguridade e o benestar
das nenas e dos nenos e facilita o cumprimento do réxime de visitas.
En 1999 abre as súas portas o punto de encontro familiar de Vigo con carácter experimental. No ano
2000 créase a Rede de puntos de encontro familiar de Galicia integrada por sete puntos de encontro,
todos de titularidade da Xunta de Galicia: tres na provincia da Coruña, dous na provincia de
Pontevedra, un na provincia de Lugo e outro na provincia de Ourense; concretamente están situados
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nas sete cidades: Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.
As derivacións que se realizan nestes centros, son atendidas con total axilidade e na actualidade dos
estamos atendendo máis de 700 casos en toda Galicia.
Co fin de achegar servizos ás familias, estase analizando o incremento do número de PEF, coa
finalidade de dar unha cobertura máis ampla a toda a poboación, atendendo ás características de
dispersión e núcleos rurais de Galicia.
Neste sentido, estase xestionando a posta en funcionamento dun novo punto de encontro no
Concello de Ribeira e analizando as ubicacións dispoñibles para o incremento en todas as provincias.
Segundo o Decreto 96/2014, do 3 de xullo, polo que se regulan os puntos de encontro familiar en
Galicia, o PEF constitúense como un equipamento social, de carácter neutral, especializado para o
cumprimento do réxime de visitas establecido pola autoridade competente e que ten por obxecto
favorecer as relación entre os menores e as súas familias cando, nunha situación de separación,
Páxina 1 de 2

175271

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
03/09/2019 15:18:22

divorcio, ou noutros supostos de interrupción da convivencia familiar, o exercicio do dereito de visitas
vese interrompido ou o seu cumprimento resulta difícil ou conflitivo.
O equipo técnico dos PEF é multidisciplinar. O artigo 16 do Decreto 96/2014 establece que estará
composto, como mínimo, por tres profesionais de dúas titulacións diferentes entre as seguintes
disciplinas: psicoloxía, pedagoxía, psicopedagoxía, dereito, traballo social ou educación social, con
experiencia ou formación acreditada en igualdade, e na atención, intervención e orientación de
menores e familias.
Todos os puntos de encontro contan co persoal esixido polo referido decreto, e ademais nos puntos
de encontro de máxima actividade como son os de Vigo, Santiago e Coruña aumentouse o persoal
exixido, pasando de 3 a 4 profesionais, realizándose deste xeito o reforzo necesario para a correcta
atención dos casos.
Sobre a auditoría sobre os PEF, cómpre sinalar que estes entran dentro dos recursos a analizar pola
función inspectora da Xunta de Galicia, de forma que a Inspección de Servizos Sociais realiza
inspeccións sobre cada un dos PEF remitindo informes ao respecto á Dirección Xeral de Familia,
Infancia e Dinamización Demográfica.
Por último, sinalar que todos os PEF contan con protocolos de actuación para o traballo nos casos de
violencia de xénero”.
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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: 41769 formulada
polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Noa
Presas Bergantiños e outros/as deputados/as máis do mesmo grupo, sobre “a
información, a valoración e as actuacións previstas polo Goberno galego en
relación co expediente de regulación de emprego anunciado por Ferroatlántica
na súa planta de Sabón, a consecuencia dos resultados da poxa para a
asignación do servizo de xestión da demanda de interrompibilidade da
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subministración eléctrica para o primeiro semestre de 2019”, (publicada no
BOPG número 405 do 3 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 pregunta foi atendida na intervención do conselleiro de Economía, Emprego e
Industria, con motivo do debate da interpelación 41768 que tivo lugar na sesión
plenaria do 13 de marzo de 2019.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-03-13?
part=6dd195c3-67fc-468e-b916-aa85e82f7dc6&start=3909
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do
Parlamento de 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: 42260, formulada polo
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don Miguel Ángel Tellado Filgueira e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración que fai o Goberno galego
en relación coa inversión de 218 millóns de euros anunciada por Endesa na central
das Pontes”, (publicada no BOPG número 411 do 15 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 conselleiro de Economía, Emprego e
Industria, con motivo do debate da interpelación 42261 que tivo lugar na sesión plenaria do
30 de xaneiro de 2019.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-01-30?
part=05fa84e9-f3d4-490d-8a50-fd44bcec2d7b&start=5026
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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 42213, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo, sobre “a cobertura por parte da radio e da televisión públicas
galegas do encontro que o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia mantivo o
pasado 3 de decembro coa ministra de Defensa do Goberno de España”, (publicada no BOPG
número 411, do 15 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 Corporación de Radio-Televisión de Galicia, que ten o seguinte contido:
“A actualidade de cada xornada e as prioridades son as que marcan os contidos dos informativos.
Neste contexto, cómpre lembrar que o luns 3 de decembro de 2018 era o día despois das eleccións
autonómicas andaluzas, nas que os partidos de centro dereita obtiñan, por primeira vez na historia
da democracia española, a posibilidade numérica de arrebatarlle o goberno ao Partido Socialista. E
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o día no que todas as redaccións e medios de comunicación traballaban na recollida de reaccións
ante os resultados das eleccións andaluzas, en toda España, pero especialmente en Madrid e
Sevilla. De feito, o delegado da Televisión de Galicia en Madrid permanecía ese luns na capital
andaluza, onde estivo durante a xornada electoral e, loxicamente, durante o día despois, ese 3 de
decembro.
Nesas condicións, houbo que facer un verdadeiro esforzo para que a delegación dos medios
públicos en Madrid puidera cubrir o resto de eventos políticos de relevancia que se sucederon na
capital de España ese luns.
Por outra parte, a visita a Madrid do secretario xeral do PSdeG non era un acto institucional, senón
unha xuntanza entre o secretario dunha forza política galega e unha Ministra do Goberno, na que
non se fixo ningún anuncio oficial, senón que se adiantou algo que sería noticia (ou non) días
despois. Aínda así, a TVG estivo presente nesa reunión, e o Sr. Caballero apareceu no Telexornal
Mediodía dese día, e non unha nin dúas, senón tres veces.
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A primeira delas, cando se recolleu en Madrid a súa opinión sobre o resultado electoral en
Andalucía, cun total ou inserto de 24 segundos (por certo, a máis longa de todas as reaccións dos
políticos galegos) no que Gonzalo Caballero di que desde o PSdeG convidan a Susana Díaz a
extraer leccións dunha campaña realizada á marxe do presidente do Goberno. O total di que é un
resultado que vén marcado por un desgaste electoral do PSOE de Andalucía durante moitos anos.
Nunha campaña electoral que o PSOE de Andalucía quixo facer moi marcada nas claves
andaluzas

e

un

pouco

afastada

da

situación do PSOE

en

España

e

da

propia

tarefa do presidente do Goberno. Creo que o resultado hai que saber interpretalo e correspóndelles
aos compañeiros da Andalucía extraer leccións.
A segunda, a información sobre a reunión coa Ministra de Defensa, na que se explica que o
Ministerio de Defensa ten previsto levar ao Consello de Ministros nas próximas semanas a orde de
execución das cinco fragatas F-110 para a Armada Española que se van construír no estaleiro de
Ferrol. Así llo trasladou Margarita Robles ao secretario xeral do PSdeG nunha xuntanza de traballo.
Di que o goberno ten os deberes feitos pero non fixa unha data concreta para este contrato que
garantirá a carga de traballo no sector naval de Ferrol ata o 2024.
E por último, nunha terceira ocasión no telexornal do Sr. Caballero, cun que un novo total ou inserto
de 21 segundos, no que o secretario xeral do PSdeG di que estamos falando de 4.500 millóns de
euros de investimento para Ferrol. 7.000 empregos para un horizonte de seis anos . Isto é un
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impulso fundamental para o sector industrial.
Por outra parte, na Radio Galega recolleuse con detalle tamén esta información con diferentes e
amplas versións nos seus tres informativos centrais: Crónica das dúas, A Crónica e o Galicia Por
Diante do día seguinte, 4 de decembro.
CRÓNICA DAS DÚAS (03/10) - (incluíu dous cortes de voz do secretario xeral do PSdeG): O
secretario xeral dos socialistas galegos, Gonzalo Caballero, adiantou hoxe que o consello de
ministros aprobará nas próximas semanas a construcción de 5 fragatas para a Armada española en
Navantia Ferrol, por un importe de 4.500 millóns de euros.
Caballero fixo este anuncio tras entrevistarse en Madrid coa ministra de defensa, Margarita Robles.
O líder dos socialistas galegos amosou a súa satisfacción polo desbloqueo duns contratos para
Navantia que, segundo dixo, levaban nun caixón desde 2014.
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O desbloqueo dos contratos para construir as 5 fragatas conleva un investimento de arredor de
4.500 millons e carga de traballo para 6 anos, segundo os cálculos de Gonzalo Caballero.
Tras reunirse con Margarita Robles, Caballero afirmou que Defensa xa fixo o seu traballo e só falta
que o Ministerio de Facenda ultime a documentación para enviar todo ó consello de ministros.
O propio presidente do goberno, Pedro Sánchez, anunciara este verán que o contrato das fragatas
estaría aprobado antes de finais de ano, un prazo que se correspondería co que hoxe anunciou o
secretario xeral dos socialistas galegos.

A CRÓNICA - (incluíu un corte de voz do secretario xeral do PSdeG):
Gonzalo Caballero asegura que o Consello de Ministros aprobará nas próximas semanas a
construcción de cinco novas fragatas para a Armada española no estaleiro de Navantia en Fene e
Ferrol por un importe de 4.500 millóns de euros, o que suporá, segundo o líder do PSdeG, a
creación de 7.000 empregos e unha carga de traballo para 6 anos. Caballero asegurou que só falta
que o ministerio de Facenda ultime a documentación e a poña sobre a mesa do consello de
Ministros.
Para o secretario xeral do socialistas galegos, o goberno está a piques de desbloquear os contratos
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que levaban paralizados desde 2014.
GALICIA POR DIANTE - (incluíu un corte de voz do secretario xeral do PSdeG): Gonzalo Caballero
asegura que o Consello de Ministros aprobará nas próximas semanas a construcción de cinco
novas fragatas para a Armada española no estaleiro de Navantia en Fene e Ferrol por un importe
de 4.500 millóns de euros, o que suporá, segundo o líder do PSdeG, a creación de 7.000 empregos
e unha carga de traballo para 6 anos.
Caballero asegurou que só falta que o ministerio de Facenda ultime a documentación e a poña
sobre a mesa do consello de Ministros.
Para o secretario xeral do socialistas galegos, o goberno está a piques de desbloquear os contratos
que levaban paralizados desde 2014
Por último, o xoves 13 de decembro, no momento en que o Delegado do Goberno en Galicia
informou oficialmente da luz verde para a construción das fragatas, a TVG mobilizou
inmediatamente un equipo de directos a Navantia para darlle á noticia a importancia que merecía,
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xa dende os titulares do informativo do mediodía. E tamén ocupou un lugar destacado no
Telexornal Serán daquel mesmo día, con outro directo desde o mesmo interior das instalacións de
Navantia en Fene”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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 oral -a tramitar pola Comisión permanente non
lexislativa de control da CRTVG- número 45382, formulada polo Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don Julio Torrado
Quintela, sobre “a cobertura informativa dada pola RTVG á nova referida á renuncia dun
edil a todos os seus cargos no Concello de Ourense”, (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 Corporación de Radio-Televisión de Galicia, que ten o seguinte contido:
“A cobertura sobre a renuncia do sr. Araújo foi, tanto na Radio como na Televisión de Galicia,
adecuada e axustada aos criterios profesionais do interese xornalístico e, desde que
trascendeu a información, foi un dos asuntos máis destacados dos distintos boletíns horarios
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e informativos centrais na radio autonómica.
A noticia ocupou unha posición destacada dentro do relato informativo da Crónica das Dúas,
de A Crónica e do Galicia Por Diante da mañá seguinte.
Na información que ofreceu a Radio Galega explicáronse os detalles da súa decisión de
abandonar os cargos orgánicos do Partido Popular e as súas responsabilidades institucionais.
Así as cousas, recolléronse nun amplo relato informativo os argumentos expresados polo
propio Araújo na rolda de prensa desa xornada, incluíndo nesa peza cortes de voz. Este foi o
encabezado da noticia:
O portavoz do grupo popular de goberno no concello da capital ourensá formalizou esta mañá
a súa renuncia á acta de concelleiro e a baixa no PP. Pepe Araújo argumenta desacordo coa
acción do executivo do que formaba parte e anuncia que seguirá na política municipal dende
outra formación con vontade construtiva a prol da cidade. O alcalde Jesús Vázquez
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manifestou sorpresa e disgusto pola renuncia de Araújo e asegurou que mantén a súa folla de
ruta cara aos comicios de maio.
Tamén se recolleu na Radio Galega o posicionamento do alcalde, Jesús Vázquez, ao que
sinalaron aquela xornada numerosos micrófonos xornalísticos. Esta parte tamén incluíu cortes
de voz. O asunto foi comentado en faladoiros de días posteriores.
Na Televisión de Galicia, o asunto ocupou espazo tanto nos informativos locais como nos
xerais, nomeadamente no Telexornal mediodía do 29 de xaneiro e no Bos Días do día
seguinte, 30 de xaneiro, así como nos informativos locais do día 12 de febreiro, ou no
Telexornal Serán da mesma data, cando se falou do paso do señor Araújo a Ciudadanos. Son
aparicións máis que dabondo para tratarse dun tema estritamente local, e ata diríamos que
persoal, como é a decisión dun concelleiro de deixar as súas responsabilidades dun xeito
totalmente voluntario, sen que medie ningún tipo de polémica ou escándalo.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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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RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión permanente non
lexislativa de control da CRTVG- número 45635, formulada polo Grupo Parlamentario En
Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los Ángeles Cuña Bóveda,
sobre “a retirada a unha locutora da TVG das funcións de redacción que viña
desempeñando”, (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 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 28 de febreiro pasado, ao grupo parlamentar do BNG, ao contestar a iniciativa
45721. A resposta pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-permanente-non-lexislativaCSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROnrxKCxI6p8
Verificación:
CVE-PREPAR: f0be0f77-0846-d9b3-5205-1da5a40f9c48
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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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión permanente non
lexislativa de control da CRTVG- número 46835, formulada polo Grupo Parlamentario En
Marea, a iniciativa de dona María de los Ángeles Cuña Bóveda e dona Luca Chao Pérez,
sobre “o tratamento informativo dado na TVG ás novas referidas aos problemas
internos dos distintos partidos políticos”, (publicada no BOPG número 442, do 7 de marzo
de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Corporación de Radio-Televisión de Galicia, que ten o seguinte contido:
“O tempo que se lle dedica ás noticias na TVG depende única e exclusivamente do seu
interese informativo para toda Galicia. A información á que se refire a pregunta é de ámbito
puramente local, sen outra transcendencia que un movemento político individual, voluntario,
que vén dado única e exclusivamente polas aspiracións políticas e persoais de dous cidadáns
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que, de xeito moi lícito, deciden cambiar de cor política.
Aínda así, as súas dimisións, os seus contactos con outras formacións políticas, etc, ocuparon
espazos nos informativos da mañá, do mediodía e da noite, tanto nos espazos locais da
desconexión de Ourense como nos informativos para toda Galicia.
De feito, entre os días 29 de xaneiro e 26 de febreiro, noticias relacionadas co caso que nos
ocupa repetíronse ata en 19 ocasións polo que non se pode falar de camuflar ou silenciar
ningún tipo de posibles problemas, como vostedes mesmos din ‘internos’, dunha formación
política.
E, en resposta á derradeira cuestión: nunha comparecencia pública, nunha rolda de prensa,
os xornalistas fan moitas preguntas, pero non todas as respostas se reflicten posteriormente
nas informacións que se emiten. Son os responsables da información os que deciden, con
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criterios estritamente profesionais, se as preguntas ou respostas son de interese xeral.
Primeiro, para facelas. E despois, para incluílas ou non nas noticias.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROdBcjxHg128
Verificación:
CVE-PREPAR: 05ba8a92-3c77-de43-16d9-c0bfbd45a9f8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión permanente non
lexislativa de control da CRTVG- número 49226, formulada polo Grupo Parlamentario En
Marea, a iniciativa de dona María de los Ángeles Cuña Bóveda e dona Luca Chao Pérez,
sobre “as razóns da Corporación Radio e Televisión de Galicia para non emitir
información na Televisión de Galicia e na Radio Galega en relación coa concesión do
Premio José Couso de Liberdade de Prensa aos profesionais da Corporación, que se
manifestan baixo o lema ‘Defende a Galega’”, (publicada no BOPG número 470, do 30 de
abril de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
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 22 de maio pasado, ao grupo parlamentar do PSdG, ao contestar a iniciativa
49409. A resposta pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-permanente-non-lexislativaCSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTROBGorPgHhB9
Verificación:
CVE-PREPAR: 35dddfa7-4078-c329-5ac2-9c15943bae32
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control-corporacion-rtvg-2019-05-22?part=727b2152-46e9-407d-aff22608f6366dd6&start=8365.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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 -a tramitar pola Comisión permanente non
lexislativa de control da CRTVG- número 49573, formulada polo Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona Noela Blanco
Rodríguez, sobre “os criterios seguidos pola CRTVG para informar da presenza en
Galicia de ministras do Goberno central para tratar cuestións de interese para a
cidadanía galega”, (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 Corporación de Radio-Televisión
de Galicia, que ten o seguinte contido:
“As visitas das ministras a Galicia enmárcanse nun período preelectoral. Lémbrase que foron
recollidas apropiadamente polos medios públicos galegos, o que se pode comprobar
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analizando a web da Corporación.
Contrariamente ao que se expresa na pregunta, a ministra de Economía apareceu nos
informativos da TVG o 22 de marzo, falando das empresas electrointensivas. Así mesmo, o
día 30 deuse a noticia da súa reunión co secretario xeral do PSdeG en diversos telexornais e
o 1 de abril tivo presenza de novo en relación coa situación da empresa ALCOA, cuestión que
tamén se tratou no Faladoiro do ‘Bos días’. A CRTVG informa de todo o que sucede en Galicia
con criterios exclusivamente xornalísticos e cando unha noticia é importante, sempre aparece
reflictida nos telexornais.
No que respecta á Radio Galega, ofreceuse unha axeitada cobertura informativa da visita a
Galicia da ministra de Economía, o pasado día 30 de marzo. Se ben no informativo 'Galicia
Por Diante' desa mesma xornada xa se avanzaba a previsión informativa da visita da ministra,
o acto principal de Calviño celebrado durante o serán no Carballiño foi relatado nunha noticia
superior ao minuto de duración no informativo 'A Crónica'. Esa noticia incluíu cortes de voz do
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secretario xeral dos socialistas galegos (17 segundos) e da ministra (13 segundos)
reivindicando que a economía española segue medrando por riba dos países da Unión
Europea. A mesma visita foi recollida tamén no informativo 'Galicia Por Diante' emitido o día
seguinte ás 08:00 da mañá, nunha crónica de 56 segundos que tamén incluía voces da
ministra e do secretario xeral dos socialistas galegos.
En canto á visita, o 1 de abril, da ministra de Sanidade, tamén houbo unha axeitada cobertura
por parte da Radio Galega que recolleu o seu encontro con profesionais do sector
sociosanitario no informativo inmediatamente posterior a ese acto, con corte de voz de 28
segundos da propia ministra.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión permanente non
lexislativa de control da CRTVG- número 49782, formulada polo Grupo Parlamentario En
Marea, a iniciativa de dona María de los Ángeles Cuña Bóveda e dona Luca Chao Pérez,
sobre “a sanción imposta pola CRTVG a un locutor e a circular interna remitida ao
persoal en relación co seu pronunciamento a favor dos Venres Negros durante a
xornada de traballo”, (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 Corporación de Radio-Televisión
de Galicia, que ten o seguinte contido:
“O traballador citado realizou actividades privadas retribuídas ademais da súa actividade
pública na CRTVG. Isto está expresamente prohibido segundo a Lei de Incompatibilidades
(Lei 53/1984, de 26 de decembro de 1984), salvo que se obteña o debido consentimento da
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Oficina de Incompatibilidade e Boas Prácticas, dependente da Consellería de Facenda, que
son os únicos competentes para conceder tal compatibilidade e as regras para o seu
mantemento.
Non existe coacción algunha a ningún traballador/a, nin polos venres negros, nin por ningún
outro motivo. A aplicación do réxime disciplinario é algo regulado no Convenio Colectivo e
suxeito ás normas, e o seu seguimento non supón nunca coacción algunha, senón que polo
contrario, supón o seguimento un procedemento regrado con tódalas garantías legais.
A circular interna sobre vestiario xa estaba publicada antes do ano 2014 na intranet da
empresa e reiterouse igual que outras circulares. Como poden observar, a data de publicación
é anterior a todos os expedientes que se menciona e a existencia de ‘venres negros’, polo
tanto, non ten ningunha relación.
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Sobre o traballador citado xa se explicaron os motivos do seu expediente, no momento que a
actual dirección coñece que, ademais do seu traballo na Radio Galega como locutor de radio,
o compatibiliza coa locución nunha produtora privada. O incumprimento é do traballador, non
da empresa.
O Convenio Colectivo aprobado coa parte social establece un réxime disciplinario que será de
aplicación sempre que proceda e sempre que a empresa teña coñecemento.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1290809
Data
03/09/2019 09:03

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión permanente non
lexislativa de control da CRTVG- número 49788, formulada polo Grupo Parlamentario En
Marea, a iniciativa de dona María de los Ángeles Cuña Bóveda e dona Luca Chao Pérez,
sobre 'a orde de non emitir na TVG contidos xa programados relacionados coa cantante
Sés', (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 Corporación de Radio-Televisión de Galicia, que
ten o seguinte contido:
“Non é certo que se cancelara a actuación desta artista a causa da súa vestimenta. A cantante
SES estivo en directo no programa cultural 'Zigzag', da TVG, o 14 de marzo, vestida con esa
camiseta e emitiuse sen problema. Ese mesmo día, mantivo outra entrevista na Radio Galega,

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
REXISTRODoG6KUFh75
Verificación:
CVE-PREPAR: bc11fa33-2155-b6e2-d5e7-355e3836e1b5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

e quen acusou a profesionais da CRTVG de vetar a esta persoa tivo que rectificar ante a
falsidade da información e baixo ameaza legal.
Por poñer outros exemplos:
● O grupo 'Familia Caamagno' apareceu con camiseta o día 5 de abril no 'Zigzag' e foron
convidados a participar no 'Diario Cultural' o día 7 de abril.
● O grupo 'Deus que te Crew' apareceu de negro no 'Zigzag' o día 6 de maio e foron
convidados á Radio Ralega a falar da súa música, no 'Diario Cultural', o día 8 de maio.
Esa 'cancelación' á que se refire a pregunta pode que teña que ver cunha cita prevista con
SES no espazo de TVG 'A Revista', e que tivo que ser adiada por motivos de programación, o
que nada ten que ver coa vestimenta da convidada. Unha das causas desa decisión de
pospor para máis adiante a presentación do último traballo de SES foi precisamente a súa
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recente intervención no 'Zigzag'. E adiar non é cancelar. Non é a primeira nin será a última vez
que se reprograma ou se adia unha entrevista nun espazo televisivo.
A cantante SES estivo en numerosas ocasións na 'Revista', e tanto a dirección do espazo
como a propia cantante amosaron sempre unha extraordinaria relación mutua. E o programa
da Radio Galega 'Lume na Palleira' do 5 de maio foi íntegro para a presentación do seu novo
disco.
En relación ao último punto da pregunta, a CRTVG non coacciona, nin directa nin
indirectamente, a ningún medio de comunicación. Enténdese que neste caso coaccionar
quere dicir exercitar o dereito de rectificación regulado a través da lei orgánica 2/1984, de 26
de marzo. En base a esta norma, a CRTVG ten dereito a rectificar a información difundida, por
calquera medio de comunicación social, de feitos que lle aludan, que considere inexactos e
cuia divulgación poida causarlle prexuízo.
Durante o último ano a CRTVG exerceu este dereito de rectificación en catro ocasións:
Pola nova publicada o día 5 de xullo de 2018 no xornal 'Sermos Galiza'.
Pola nova publicada o día 3 de setembro de 2018 no diario web 'Publico.es'
Pola nova publicada o día 16 de outubro de 2018 no xornal 'Sermos Galiza'.
Pola nova publicada o día 3 de maio de 2019 no xornal 'Sermos Galiza'.
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Todas estas rectificacións foron publicadas polos medios de comunicación afectados por
considerar que se cumprían os requisitos establecidos legalmente para elo. Esta dirección
xeral, á que lle corresponde representar a Corporación RTVG, considera a súa obriga solicitar
aos medios de comunicación que rectifiquen as información inexactas que poidan causar
danos aos intereses da Corporación. Isto sucedía nas catro informacións mencionadas.
Convén recordar que o proceso para o exercicio do dereito de rectificación está relacionado
co dereito a comunicar e recibir libremente información veraz del art. 20.1.d de la Constitución,
especialmente na súa faceta institucional de garantía de formación de unha opinión pública
libre e informada, e pode servir tamén como instrumento de defensa do dereito ao honor do
art. 18.1 da Constitución.
A rectificación opera como un complemento da información que se ofrece á opinión pública,
mediante a aportación dunha «contraversión» sobre os feitos polo suxeito implicado pola
noticia difundida por un medio de comunicación, sen que se poida considerar que exercitar
Páxina 2 de 3
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este dereito supoña algún tipo de 'coacción', senón que se considera un instrumento de
contraste informativo.
O exercicio desde dereito é o medio do que dispón a CRTVG para prever ou evitar o prexuízo
que unha determinada información poida irrogarle no seu honor, cando considere que os
feitos lesivos mencionados na mesma non son exactos. E vaise a seguir exercitando ante
calquera información nas que se acuse á CRTVG de feitos que non son exactos e que
supoñen un descrédito para os intereses dos medios públicos, afectando ao seu prestixio. É
necesario que a opinión pública coñeza a realidade dos feitos que se lle imputan a
Corporación RTVG e non exercitar este dereito, recoñecido por unha lei orgánica, significaría
incumprir os deberes desta Dirección Xeral.
É de supoñer que haberá consenso arredor de que a CRTVG vele pola imaxe dos medios
públicos galegos cando -como quedou probado, xa que os medios citados tiveron que
rectificar- a imaxe da mesma e os seus traballadores se vexa prexudicada a raíz das noticias
falsas.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
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Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos
Resolución da Presidencia do 11 de setembro de 2019 pola que se aproba e se fai
pública a relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo
para a ingresar en dúas prazas do corpo auxiliar do Parlamento de Galicia (grupo D)
Mediante Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia do 29 de abril de 2019 convocouse o
proceso selectivo para a provisión por oposición libre de dúas prazas do corpo auxiliar do
Parlamento de Galicia (grupo D) e aprobáronse as bases que o rexen.
Unha vez que transcorreron os prazos de presentación de documentación requirida nas
bases da convocatoria, ao abeiro do establecido na base 4.3., e á vista do informe do Servizo
de Persoal e Réxime Interior,
RESOLVO:
1º. Aprobar a relación definitiva de aspirantes admitidas/os e excluídas/os, con indicación
dos seus apelidos e nome, do número do documento nacional de identidade e das causas
das exclusións que procedan, segundo figura no documento anexo.
2º. Ordenar a publicación desta resolución no BOPG e na páxina web do Parlamento de
Galicia.
Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de reposición perante a Mesa do
Parlamento, no prazo dun mes, ou ben poderá interpoñerse directamente recurso
contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados ambos os dous desde o día seguinte
ao da súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de acordo cos artigos 123 e
124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.
Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2019
Miguel Ángel Santalices Vieira
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A) RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS
Nº APELIDO
1
ABALO OUTEDA

NOME
GONZALO

DNI
**7189**

2

ABELEDO MANTEIGA

DANIEL

**4023**

3

ABELENDA BARREIRO

YOLANDA

**3169**

4

ABELENDA MAÑANA

MARÍA DEL CARMEN

**3534**

5

AGUIAR VALE

LUZ

**3116**

6

ALEXANDRE TEIXEIRO

PAULA

**9684**

7

ALONSO DEL RÍO

ANA MARÍA

**6128**

8

ALONSO DÍAZ

JORGE JUAN

**6038**

9

ALONSO ORALLO

PAULA

**2633**

10

ALONSO RODRÍGUEZ

SOFÍA

**0901**

11

ALONSO SANDIÁS

RICARDO

**4636**

12

ÁLVAREZ ALCARAZ

RAQUEL

**0197**

13

ÁLVAREZ ARAÚJO

MARÍA TERESA

**0789**

14

ÁLVAREZ BLANCO

MARÍA

**3054**

15

ALVAREZ FRANESQUI

BEATRIZ

**2549**

16

ÁLVAREZ PÉREZ

ÓSCAR

**6085**

17

ÁLVAREZ PIÑEIRO

MARÍA JESÚS

**9662**

18

ÁLVAREZ VILA

JULIO

**5514**

19

ANDRADE VÁZQUEZ

MARÍA

**7474**

20

ANDRÉ FERNÁNDEZ

VALENTÍN

**7104**

21

ANLLO CALVO

DIEGO

**4128**

22

ANTAS SETIEN

IRIA

**0711**

23

ARAUJO LÓPEZ

VILMA

**0664**

24

ARCAS TABOADA

DANIEL

**4287**

25

ARENOSA GARCIA

RUBEN

**8706**

26

ARES PRADO

MARÍA JESÚS

**3497**

27

ARIAS CARBALLIDO

XABIER

**0947**

28

ARMADA OSORIO

MARÍA TERESA

**8232**

29

ARNEJO GUARDADO

JOSÉ MANUEL

**8628**

30

ARNEJO IGLESIAS

TAMARA

**3606**

31

BAAMONDE ARGUL

CARMEN

**3617**

32

BALADO PACHÓN

FLORENTINO

**2385**

33

BALEIRÓN BETANZOS

CARLA

**8704**

34

BALEIRÓN SÓÑORA

MARÍA ESTHER

**3083**

35

BALO GÓMEZ

JOSÉ ANTONIO

**1549**

36

BALUJA BARREIRO

ADRIÁN

**1085**

37

BALUJA GONZÁLEZ

CONSTANTINO GERARDO

**4205**

38

BAO GARCÍA

MANUEL ALEJANDRO

**8282**

39

BAR COUTO

MARÍA

**7000**

40

BARBERO COMBALIA

LETICIA

**2396**
175305

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

X lexislatura. Número 532. 17 de setembro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

41

BARCIA LÓPEZ

OSCAR

**0040**

42

BARCIA RODRÍGUEZ

SARA

**1875**

43

BARREIRO RAMA

EMILIA

**1631**

44

BARREIRO RODRÍGUEZ

JORGE

**3745**

45

BARROS GONZÁLEZ

RAFAEL

**5899**

46

BARROS PRADO

FRANCISCO

**8423**

47

BATALLA RIVEIRO

DAVID

**6920**

48

BECERRA CAMIÑA

ANA ISABEL

**1784**

49

BELLO CALVIÑO

MARÍA ISABEL

**0762**

50

BELLO MERAYO

MARCOS

**4124**

51

BELLO RIBADAS

MANUEL

**1168**

52

BEN OTERO

MARÍA DOLORES

**7413**

53

BERMÚDEZ ALTESOR

EVA MARÍA

**1827**

54

BERMÚDEZ GONZÁLEZ

PILAR

**1055**

55

BERMÚDEZ PIÑEIRO

LORENA

**9765**

56

BERNÁRDEZ RODAL

RAQUEL

**1314**

57

BESADA SALAS

JIMENA

**8002**

58

BLANCO BALADO

YOLANDA

**3262**

59

BLANCO CALO

MARÍA TERESA

**1646**

60

BLANCO CHAVES

RAÚL

**6662**

61

BLANCO COSTA

MARÍA JESÚS

**4023**

62

BODELO LISTE

MIRIAN

**5817**

63

BOGA ARES

MARTA MARÍA

**7103**

64

BOLÓN GARCÍA

OSCAR MANUEL

**1375**

65

BOO CARRIL

ALMUDENA

**3540**

66

BOSO QUNTAS

ISABEL MARÍA

**9958**

67

BOUZAS PEREIRA

DIEGO

**9240**

68

BOUZAS PIÑEIRO

MARÍA JESÚS

**0678**

69

BOUZAS PRADA

MARTA

**7140**

70

BREA CONSTENLA

MARÍA DOLORES

**1828**

71

BREA FERNÁNDEZ

MARÍA AMPARO

**9019**

72

BREIJO TREVÍN

MARÍA RAQUEL

**0913**

73

BROCOS BREA

MARÍA ELENA

**3121**

74

BUDIÑO CASAL

ARACELI

**2622**

75

BUDIÑO VÁZQUEZ

GABRIEL JOSÉ

**4386**

76

BUENO MARTÍN

JOSÉ MANUEL

**6442**

77

BUSTABAD GARCÍA

BRUNO

**3051**

78

BUSTELO MARTINEZ

EVA

**2058**

79

CAAMAÑO PENSADO

ADRIÁN

**8082**

80

CABEZA PUÑAL

JOSÉ IGNACIO

**1391**

81

CACHAFEIRO SÁNCHEZ

MARÍA

**2976**

82

CALABRIA GARCÍA

NOELIA

**0474**

83

CALLES GONZÁLEZ

DANIEL

**9745**

84

CALVO MÍGUEZ

OLALLA

**7052**
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85

CALVO VIEITO

CRISTINA

**9235**

86

CAMACHO GÁNDARA

DAMIÁN

**8843**

87

CAMPELO BOLAÑO

BEATRIZ

**2535**

88

CAMPOS FERNÁNDEZ

EVA REGINA

**7549**

89

CANABAL CASTRO

MARÍA TERESA

**9835**

90

CANEDO ANDRADE

LORENA

**7077**

91

CAO SOUSA

GONZALO

**3241**

92

CARBALLO CONTENTI

SANTIAGO ALFONSO

**4474**

93

CAROU ORDOÑEZ

ÁLVARO

**3884**

94

CAROU ORDOÑEZ

GUSTAVO

**0578**

95

CARRERA PINTOS

AINOA

**8751**

96

CARRERA RODRÍGUEZ

LUIS

**3859**

97

CARRILLO CREGO

ALEJANDRO

**5562**

98

CARRILLO LÓPEZ

MERCEDES

**0569**

99

CASAL LEIS

JOSÉ DANIEL

**2663**

100 CASAL QUINTÁNS

ANA

**0362**

101 CASAS FERNÁNDEZ

MÓNICA

**0107**

102 CASAS LANDEIRA

ALMUDENA

**3379**

103 CASTELO LOUREIRO

CRISTINA

**1481**

104 CASTIÑEIRAS VÁZQUEZ

REBECA

**6982**

105 CASTRO CAMPO

NURIA

**4886**

106 CASTRO DUARTE

ANXO GABRIEL

**2200**

107 CASTRO ESTÉVEZ

MARTA

**2990**

108 CASTRO FERNÁNDEZ

CRISTINA

**5446**

109 CASTRO PEREIRA

VIRGINIA

**6808**

110 CASTRO RICO

ANA ISABEL

**0273**

111 CASTRO SUCASAS

MARÍA JESUSA

**1947**

112 CELEIRO LÓPEZ

SONIA

**5269**

113 CENDÓN SEIJO

YOLANDA

**9968**

114 CERNADAS SOTO

JESÚS JAVIER

**8908**

115 CERVELO PARDO

AMELIA

**5361**

116 CERVIÑO GONZÁLEZ

CARLOS

**1081**

117 CHAVEZ MARTÍNEZ

LAURA MARÍA

**8309**

118 CHISCA ABEIJÓN

MARCOS

**1918**

119 CHOUZA LÓPEZ

MÓNICA

**5161**

120 CILLERO MONTES

FRANCISCO

**6041**

121 COBAS ÁLVAREZ

PABLO

**1493**

122 COELLO DOMÍNGUEZ

PABLO

**8522**

123 CONDE FERNÁNDEZ

MARCOS

**4888**

124 CONDE LOIS

PATRICIA

**2170**

125 CONDE SANTIAGO

MÓNICA

**7314**

126 CONDE VIEITES

DIANA

**0190**

127 CONTE GARCÍA

IBANA

**1465**

128 CORRAL CAMPELLO

CRISTINA

**0206**
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129 CORTIÑAS CASAL

CÉSAR

**6124**

130 COSTA SEÑARÍS

MANUELA

**3458**

131 COSTA SEÑARÍS

MARÍA DE LOS ÁNGELES

**3119**

132 COSTA TRILLO

BEATRIZ

**1081**

133 COSTA VICENTE

MARCOS

**9398**

134 COSTAL RODRÍGUEZ

ELÍAS

**1421**

135 COTÓN RUBIO

MARÍA VANESA

**1183**

136 COTÓN SUÁREZ

IRIA

**7492**

137 COUCEIRO MONTES

JOSÉ DAVID

**3074**

138 COUSIDO BARREIRO

BEATRIZ

**8206**

139 COUSO BRUNO

DANIEL

**0577**

140 COUTINHO VILLANUEVA

MARGARITA

**6225**

141 COUTO GONZÁLEZ

MARÍA JOSÉ

**6807**

142 COUTO LÓPEZ

IRIA

**3341**

143 COUTO TASENDE

YAGO

**3856**

144 CRESPO PRADO

MARÍA SUSANA

**6112**

145 CRESPO RODRÍGUEZ

PABLO

**8828**

146 CRIADO SÁNCHEZ

ANA

**3030**

147 CUÑA ÁLVAREZ

ANDRÉS

**7684**

148 CURIEL ARES

MARÍA ELENA

**1425**

149 DA COSTA DURÁN

ELISANGELA

**5527**

150 DA SILVA LEIVA

MARÍA TERESA

**2570**

151 DACOSTA ARGIBAY

MARÍA JOSÉ

**5803**

152 DE LA FUENTE RODRÍGUEZ

FERNANDO

**0905**

153 DE LA TORRE CULLER

MARÍA DEL ROCÍO

**4927**

154 DE MIRANDA VIGO,

VIRGINIA

**4270**

155 DEVESA BOUZÓN

MARÍA CRUZ

**9519**

156 DEVESA BOUZÓN

DIANA

**9519**

157 DÍAZ ÁLVAREZ

JAIME

**3679**

158 DÍAZ DE MONASTERIOGUREN
SORIANO
159 DÍAZ PIÑEIRO

MARÍA DE LOS ÁNGELES

**9418**

MARÍA

**2906**

160 DÍAZ SIXTO

MARÍA BELÉN

**4794**

161 DÍEZ FREIJEIRO

MARÍA SARA

**7930**

162 DÍEZ GAYOSO

ÁLVARO

**4658**

163 DIOS LOUREIRO

BERNARDO JOSÉ

**1206**

164 DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ

MARÍA BEATRIZ

**1529**

165 DOMÍNGUEZ OTERO

MÓNICA

**4780**

166 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

BIENVENIDA SABELA

**5829**

167 DOMÍNGUEZ TORRES

JOSÉ FRANCISCO

**0047**

168 DOPICO PÉREZ

MARÍA DE LAS MERCEDES

**0934**

169 DURO MAROÑO

SERGIO

**6052**

170 EIROA LEIRA

NURIA

**0330**

171 ESCUDERO ROLDÓS

CARLOS

**7879**

172 ESPANTOSO ALDARIZ

MIGUEL ÁNGEL

**9594**
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173 ESPINOSA GALLEGO

JACOBO

**6374**

174 ESPIÑO VARELA

ANA

**1304**

175 FAJARDO RECOUSO

JUAN MANUEL

**6180**

176 FEIJÓO CASADO

MARÍA TERESA

**0997**

177 FERNÁNDEZ BARRAL

ÁLVARO

**4657**

178 FERNÁNDEZ BLANCO

MERCEDES

**5847**

179 FERNÁNDEZ CASTRO

EDGAR JESÚS

**6151**

180 FERNÁNDEZ CENDÓN

MARÍA JOSÉ

**2208**

181 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

JOSEFA

**8479**

182 FERNÁNDEZ FRAGA

MARTA VANESA

**9544**

183 FERNÁNDEZ GARCÍA

ANA MARÍA

**3152**

184 FERNÁNDEZ GARCÍA

LAURA

**4210**

185 FERNÁNDEZ GARCÍA

MANUEL

**0351**

186 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

CRISTINA

**0141**

187 FERNÁNDEZ LÓPEZ

SARA

**3773**

188 FERNÁNDEZ LÓPEZ

MARÍA CARMEN

**5576**

189 FERNÁNDEZ MATÍAS

ANTONIO

**0777**

190 FERNÁNDEZ OJEA

JAVIER

**0887**

191 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

DIEGO

**7399**

192 FERNÁNDEZ TEIXEIRA

LARA

**6178**

193 FERNÁNDEZ-COUTO TELLA

CONSTANZA

**6101**

194 FERREIRO CARAMÉS

JOÁM LUIS

**3241**

195 FERREIRO GONZÁLEZ

NURIA

**4791**

196 FIUZA LEIS

MARÍA ARÁNZAZU

**4757**

197 FONDEVILA GONZÁLEZ

BERTA

**9019**

198 FONTENLA SOTO

JOSÉ FRANCISCO

**7455**

199 FORJÁN GARCÍA

ROSARIO

**9392**

200 FORMOSO ÁLVAREZ

MARÍA ELENA

**3106**

201 FORTES OTERO

EUGENIO

**9144**

202 FRAGA CARBALLEIRA

LIDIA MARÍA

**1081**

203 FRAGA NEIRA

TATIANA

**4873**

204 FRAIZ VELÁZQUEZ

TOMÁS

**2990**

205 FRANCOS LIÑARES

XURXO

**3898**

206 GALLOSO GÓMEZ

MARÍA DEL PILAR

**6834**

207 GAMALLO VILAR

JOSE RAMÓN

**5671**

208 GARCÍA ABELLEIRA

KATIA

**4683**

209 GARCÍA AGRASAR

ROBERTO

**0936**

210 GARCÍA CORRAL

ANTONIO MIGUEL

**5830**

211 GARCÍA COUCEIRO

CARLOS

**3676**

212 GARCÍA GARCÍA

MARTÍN

**6202**

213 GARCÍA LÓPEZ

MANUEL

**4349**

214 GARCÍA MATA

ERICA

**4982**

215 GARCÍA MATOS

JOSÉ CAMILO

**6298**

216 GARCÍA MOREIRA

JOSÉ MARÍA

**6893**
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217 GARCÍA PAZ

ESTEBAN

**9251**

218 GARCÍA PÉREZ

ADRIÁN

**2254**

219 GARCÍA PÉREZ

MARÍA JOSÉ

**8654**

220 GARCÍA PÉREZ

RICARDO

**5074**

221 GARCÍA PULLEIRO

MARTÍN

**9000**

222 GARCÍA VARELA

RAQUEL

**4186**

223 GARCÍA VÁZQUEZ

CONCEPCIÓN

**0987**

224 GARCÍA VÁZQUEZ

MARTA

**7608**

225 GARCÍA VILAS

MIGUEL ÁNGEL

**0285**

226 GAYOSO GÓMEZ

MARÍA DEL PILAR

**6834**

227 GAYOSO PEÑA

MARÍA JULIA

**7869**

228 GERMADE FRAGA

MARTA

**8057**

229 GESTAL VILLAMISAR

OSCAR

**7686**

230 GIADÁS SILVA

MARÍA JOSÉ

**9664**

231 GIL MATALLÍN

SILVIA

**1019**

232 GOLDAR BOUZADA

TANIA

**8918**

233 GÓMEZ ALONSO

LETICIA

**0320**

234 GÓMEZ ESPINOZA

MIGUEL

**5814**

235 GÓMEZ ESTALOTE

JESÚS

**6364**

236 GÓMEZ FERNÁNDEZ

ANDREA

**8319**

237 GÓMEZ MORANDEIRA

SONIA

**2930**

238 GÓMEZ PÉREZ

MARÍA RAQUEL

**6903**

239 GÓMEZ PÉREZ

VANESA MARÍA

**1561**

240 GÓMEZ POMBO

IRENE

**2437**

241 GÓMEZ SÁNCHEZ

JUAN JOSÉ

**0319**

242 GONZÁLEZ DACAL

HÉCTOR

**2780**

243 GONZÁLEZ ÁLVAREZ

JÓSE GREGORIO

**9788**

244 GONZÁLEZ AÑÓN

JOSÉ CARLOS

**6366**

245 GONZÁLEZ BARROS

SILVIA MARÍA

**4618**

246 GONZÁLEZ CHACÓN

MARÍA DEL CARMEN

**9972**

247 GONZÁLEZ FERRERO

LORENA

**7332**

248 GONZÁLEZ FRAGUAS

PABLO

**3000**

249 GONZÁLEZ LLORENTE

LORENA

**7071**

250 GONZÁLEZ LOIS

JOSÉ

**0594**

251 GONZÁLEZ PÉREZ

DIEGO

**0221**

252 GONZÁLEZ PONCE

MARÍA ENCARNACIÓN

**3387**

253 GONZÁLEZ REY

OLGA

**2920**

254 GONZÁLEZ SIEIRO

CRISTINA

**7771**

255 GONZÁLEZ TEIJEIRA

MARÍA JOSÉ

**8083**

256 GONZALEZ VECÍN

BEATRIZ

**3245**

257 GONZÁLEZ VILLAR

IRIA

**4207**

258 GOSENDE FERNÁNDEZ

ADELA

**1210**

259 GRILLE OTERO

MARÍA CRISTINA

**8929**

260 GUERRA MIRÓN

MIGUEL

**2766**
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261 GUILLÍN LIÑEIRO

MARÍA DOLORES

**2776**

262 GULIN FERNÁNDEZ

MARÍA

**2283**

263 HORMIGOS VALLE

MARCOS

**1028**

264 IGLESIAS BELLO

RAFAEL

**7325**

265 IGLESIAS BLANCO

MÓNICA

**2053**

266 IGLESIAS CABIDO

BEGOÑA

**8976**

267 IGLESIAS CANABAL

ALBA

**6234**

268 IGLESIAS FERNÁNDEZ

MIGUEL ANTONIO

**5640**

269 IGLESIAS FRAIZ

MARÍA DE LOS ÁNGELES

**9670**

270 IGLESIAS GONZÁLEZ

LORENA

**5218**

271 IGLESIAS GUILLÍN

NATALIA

**3520**

272 IGLESIAS HERMO

MÓNICA

**8162**

273 IGLESIAS LORES

JOSÉ RAMÓN

**6162**

274 IGLESIAS MARTÍNEZ

REBECA MARÍA

**6586**

275 IGLESIAS PARRADO

YOLANDA

**3091**

276 IGLESIAS PÉREZ

MONSERRAT

**8843**

277 IGLESIAS RODRÍGUEZ

MANUEL

**0388**

278 IGLESIAS VÁZQUEZ

MARÍA ISABEL

**3203**

279 IGNACIO RIAL

ROCÍO

**3328**

280 IRIMIA FERNÁNDEZ

SONIA

**4661**

281 JUEGUEN LEIS

ÁNGEL

**6380**

282 LAGE TUÑAS

JOSÉ MANUEL

**3114**

283 LAGO MARTÍNEZ

SONIA

**6356**

284 LAÍÑO VÁZQUEZ

RAMÓN MANUEL

**6950**

285 LAMAS DOBARRO
286 LAPIDO GONZÁLEZ

JESÚS
ROSA MARÍA

**0281**
**6974**

287 LAPIDO ORDÓÑEZ

MARÍA VANESSA

**9888**

288 LAZO FUENTES

XIOMARA ERLINDA

**5643**

289 LEBORÁN IGLESIAS

MARÍA DE LAS MERCEDES

**7133**

290 LEIS IGLESIAS

SHEILA

**0608**

291 LEMA AMADO

NOELIA MARÍA

**5112**

292 LEMIÑA LEMUS

MARÍA DEL MAR

**7662**

293 LEMOS MARTÍNEZ

JORGE

**7740**

294 LENCE ARROJO

MARÍA DEL PILAR

**6070**

295 LESTE GOLDAR

SANDRA MARÍA

**7342**

296 LIÑARES NOYA

JUAN CARLOS

**1199**

297 LISSÓN VERÁSTEGUI

LUÍS ERNESTO

**9567**

298 LOBATO FERNÁNDEZ

ANA VANESSA

**2643**

299 LODEIRO GARCÍA

JORGE

**9592**

300 LOIS FERNÁNDEZ

MARÍA DO CARME

**1360**

301 LONGUEIRA CALVIÑO

LARA

**4214**

302 LÓPEZ BUSTO

VANESA

**3739**

303 LÓPEZ CORRAL

EMMA

**5732**

304 LÓPEZ FERNÁNDEZ

MARÍA GRACIELA

**9596**

305 LÓPEZ FRIEIRO

ALFONSO

**5631**
175311
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306 LÓPEZ HORTAS

LUCÍA

**3828**

307 LÓPEZ LÓPEZ

LORENA

**4242**

308 LÓPEZ MARTÍNEZ

JUAN

**9569**

309 LÓPEZ OROSA

BEGOÑA

**2841**

310 LÓPEZ PARDO

LORENA

**8795**

311 LÓPEZ PÉREZ

JOSÉ MIGUEL

**8757**

312 LÓPEZ QUIROGA

ALFONSO XOSÉ

**9180**

313 LÓPEZ RODRÍGUEZ

RAQUEL

**8036**

314 LÓPEZ VÁZQUEZ

VICENTE

**2202**

315 LÓPEZ VEIGA

MARÍA BELÉN

**2963**

316 LÓPEZ VILLAMOR

MARÍA TERESA

**0057**

317 LÓPEZ-PALACIOS LÓPEZ

MARÍA CATALINA

**6920**

318 LORENZO BLANCO

BEATRIZ

**4853**

319 LORENZO CEA

ELENA MARÍA

**9654**

320 LORENZO PIÑEIRO

EVA

**3375**

321 LORENZO RODRÍGUEZ

SANDRA

**3201**

322 LOSADA ABUÍN

BERTA

**6694**

323 LOSADA CIDRE

LAURA

**7468**

324 LOUREDA GONZÁLEZ

MARÍA DEL ROCÍO

**8850**

325 LOURIDO FERNANDEZ

PABLO

**8821**

326 LOURO BAZARRA

RAMÓN AGUSTÍN

**8704**

327 LOUZAO ZAPICO

RUBÉN

**0402**

328 LOZANO CID

DANIEL

**9545**

329 LUEIRO BUSTO

SERGIO

**1221**

330 MANDIÁ RUBAL

SARA

**8393**

331 MANEIRO ALVITE

JOSÉ MANUEL

**9034**

332 MARÍN FREIJEIRO

ÁNGEL

**3360**

333 MARIÑO LAÍÑO

SILVIA

**3717**

334 MARIÑO BARREIRO

JUAN JOSÉ

**6520**

335 MARIÑO PAZOS

BALBINA

**5535**

336 MAROÑO MARTÍNEZ

MARÍA JOSÉ

**6242**

337 MARTÍN SÁNCHEZ

ALBERTO

**9151**

338 MARTÍNEZ BRAVO

LUCÍA

**2336**

339 MARTÍNEZ CASTRO

HUGO ALEXANDRE

**9587**

340 MARTÍNEZ DÁVILA

LIDIA

**0517**

341 MARTÍNEZ GONZÁLEZ

SILVIA

**0621**

342 MARTÍNEZ JUAN

MARÍA CELIA

**1587**

343 MARTÍNEZ MEJUTO

MARÍA BELÉN

**1537**

344 MARTÍNEZ NEIRO

MARÍA XOSÉ

**9522**

345 MARTÍNEZ PÉREZ

VANESA

**3601**

346 MARTÍNEZ PIÑEIRO

MARÍA VANESA

**7485**

347 MARTÍNEZ REGUEIRA

DOLORES

**4953**

348 MARTÍNEZ SUÁREZ

DAVID FERNANDO

**7742**

349 MARTÍS PÉREZ,

DANIEL

**8681**
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350 MASCATO GALIÑANES

ANXO

**1093**

351 MASEDA LONGARELA

MERCEDES

**8081**

352 MASEDA OTERO

LUCÍA

**9825**

353 MATO BLANCO

ANA

**2286**

354 MAYER RIAL

MIGUEL

**4934**

355 MAYO GIRAUT

RUBÉN

**3295**

356 MELÓN FERNÁNDEZ

JULIA

**1096**

357 MENDEZ CORDEIRO

MARÍA ELENA

**1629**

358 MENIÑO OLIVEIRA

MARÍA LAURA

**3828**

359 MERA NOGUEIRA

ANDREA

**3389**

360 MÍGUEZ GARCÍA

JOSÉ MAXIMINO

**4034**

361 MÍGUEZ MÍGUEZ

TANIA

**1179**

362 MÍGUEZ RAMOS

JESÚS

**6176**

363 MÍGUEZ REGUEIRO

ANA

**8937**

364 MIRAGAYA PARDO

JOSÉ ANTONIO

**9695**

365 MIRANDA GOLMAR

OLALLA

**2963**

366 MIRANDA MÉNDEZ

PABLO

**1890**

367 MOIRÓN FERNÁNDEZ

ADRIANA

**5713**

368 MOLDES MAGDALENA

MIGUEL

**1675**

369 MOLDES MAGDALENA

CRISTINA

**1846**

370 MOLEDO EIRAS

MONTSERRAT

**3117**

371 MOLIST FERNÁNDEZ

EVA

**9235**

372 MONTAÑA MOSQUERA

MARÍA DEL MAR

**5373**

373 MONTERO LORTES

MARÍA VANESSA

**9410**

374 MONTERO MARTÍNEZ

MARÍA REBECA

**5591**

375 MORÁN ROCAMONDE

MARÍA

**2172**

376 MOREDA GONZÁLEZ

MARÍA BELÉN

**5467**

377 MOREIRAS FERREIRÓS

AINE

**2760**

378 MORENO FERREIRO

ÁNGEL MARÍA

**2306**

379 MORGADO PÉREZ

MARÍA

**5392**

380 MOSCOSO LÓPEZ

RUBÉN

**5127**

381 MOSQUERA MAYO

OLAYA

**0716**

382 MOURIZ PANTÍN

SUSANA

**5892**

383 MUÍÑO BANEIRA

ISABEL

**6736**

384 MUÍÑO POSE

ALICIA

**0182**

385 MUÍÑOS ROCA

MARÍA CRISTINA

**3554**

386 MUÑIZ VÁZQUEZ

SARA

**8613**

387 MUÑOZ MEILÁN

VICTOR MANUEL

**1871**

388 MUÑOZ ROMERO

MARGARETH ALEXANDRA

**5574**

389 NAVEIRA LAGARES

SONIA

**6202**

390 NAVEIRO GONZÁLEZ

EVA

**3737**

391 NAVIA VEGA

MARÍA ALMUDENA

**9260**

392 NEGREIRA LÓPEZ

JOSÉ

**9187**

393 NEGREIRA MONTAÑA

JUAN

**1772**

175313
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394 NEIRA BLANCO

DANIEL

**5083**

395 NEIRA CORTIZAS

CARLOS

**6591**

396 NEIRA MARTÍN

JAVIER

**4337**

397 NERI ARUFE

MARÍA DE LOS ÁNGELES

**3794**

398 NIETO CANEDO

ANA

**4731**

399 NIETO DIZ

CAROLINA

**6600**

400 NIETO MOURE

ANTONIO

**5603**

401 NOGUEIRA BLANCO

MARIA CARMEN

**8153**

402 NOVAS SANTACLARA

BREIXO

**1124**

403 NOVOA DEL VALLE

ANDREA

**7540**

404 NOVOA TORRES

NATALIA

**4262**

405 NOYA DUBRA

MARÍA SOLEDAD

**9554**

406 NOYA NOYA

ROBERTO

**9847**

407 NÚÑEZ ÁLVAREZ

CAROLINA MARÍA

**6679**

408 NÚÑEZ RODRÍGUEZ

JOSÉ

**2648**

409 OJEA GONZÁLEZ

MÓNICA

**0368**

410 OJEA REBOREDO

LUIS

**0384**

411 OLIVEIRA GIL

MARTA

**1896**

412 ORDAS LÓPEZ

JOSÉ RAMÓN

**5655**

413 ORDOÑEZ DOMINGUEZ

PABLO

**2799**

414 ORDÓÑEZ LAÍÑO

YENIFER

**8342**

415 OTERO FERNÁNDEZ

JAVIER

**2168**

416 OTERO PENA

VENANCIO

**3967**

417 OTERO PÉREZ

IRENE

**6376**

418 OTERO RAMOS

ANA LUCÍA

**2283**

419 OTERO SÁNCHEZ

MANUEL

**4617**

420 OVALLE PONTE

MARÍA DEL CARMEN

**2919**

421 OZÓN PEREZ

NOELIA

**7461**

422 PAIS PAIS

ROSA MARÍA

**3326**

423 PANERO RODRÍGUEZ

MARÍA DE LA PAZ

**2244**

424 PARADA MAROÑO

ISABEL

**9660**

425 PASANTES GARCÍA

PEDRO GUILLERMO

**6507**

426 PASTORIZA COSTAS

MARTA

**2962**

427 PAZ GARCÍA

IRENE

**0570**

428 PAZOS COSTAS

ANA ISABEL

**2020**

429 PAZOS PIÑEIRO

GUADALUPE

**3924**

430 PEILLET REMUÑÁN

LORENA

**2485**

431 PENA POMBO

ESTEFANÍA

**3489**

432 PENEDO BASTIDA

LORENA

**0397**

433 PENERBOSA FERREIRO

ALBA

**6250**

434 PERALBO RUBIO

EVA MARÍA

**1534**

435 PEREIRA JANEIRO

FRANCISCO JAVIER

**2220**

436 PEREIRA LOUZAO

IRIA

**0630**

437 PEREIRA PENA

SANDRA MARÍA

**9646**

175314
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438 PEREIRA SANTISO

GLORIA CAROLINA

**8291**

439 PEREIRA UCHA

MANUEL

**9545**

440 PÉREZ BREA

CARLA

**5945**

441 PÉREZ CEBRIÁN

EMILIO JOSÉ

**8254**

442 PÉREZ CORGOS

MARÍA SUSANA

**0938**

443 PÉREZ DAVILA

AMARA

**1705**

444 PÉREZ DAVILA

CATARINA

**1705**

445 PÉREZ FAGIL

MARÍA DEL PILAR

**0203**

446 PÉREZ LARANGA

AURORA

**8470**

447 PÉREZ MORAIS

JOSÉ RAMÓN

**6956**

448 PÉREZ MORENO

CARLOS ALBERTO

**3043**

449 PÉREZ PARDO

ADRIANA

**2761**

450 PÉREZ PEÑA

BENITO

**6221**

451 PÉREZ SEGADE

FRANCISCO PABLO

**5397**

452 PERMUY MAROÑO

PALOMA

**8479**

453 PICALLO GARCÍA

JOSÉ CARLOS

**7141**

454 PICALLO LÓPEZ

LORENA

**9285**

455 PINTO BARREIRO

NOEMI LAURA

**5623**

456 PIÑEIRO BUSTO

AGUSTINA BEGOÑA

**5779**

457 PIÑEIRO COUTO

JOSÉ MANUEL

**5061**

458 PIÑEIRO PONTEVEDRA

CAROLINA

**7115**

459 PITA COUSELO

MARÍA ALMUDENA

**6582**

460 POMBO CAMAÑO

ANDRÉS

**3811**

461 POMBO ROMERO

MARCOS MANUEL

**3305**

462 PONTE SENÍN

MARÍA TERESA

**6261**

463 PORTALS BOUZAS

GLORIA

**4624**

464 PORTAS LOSADA

ANA MARÍA

**8522**

465 PORTELA LEIRO

BRUNO

**2949**

466 PORTO RIVEIROS

MARÍA MERCEDES

**6406**

467 POZO DOMÍNGUEZ

NOA

**5026**

468 PRIETO FARIÑA

AMPARO JAMAICA

**7125**

469 PRIETO SOLLA

AURORA

**3066**

470 PUENTE VARELA

MARÍA DOLORES

**0656**

471 PUGA FERNÁNDEZ

MARÍA

**2852**

472 PULLEIRO VARELA

MARÍA

**7348**

473 PURCELL POO

GLENN FERNANDO

**5158**

474 QUEIRO VÁZQUEZ

MARÍA SELMIRA

**9101**

475 QUINTAS BLANCO

JAVIER

**4750**

476 RAMA RIVERA

ÁNGEL

**2999**

477 RAMOS LORENZO

MIGUEL ÁNGEL

**6734**

478 RAMOS MARTÍNEZ

DIANA

**0442**

479 REDONDO TABOADA

MARÍA ELENA

**1222**

480 REGA LISTE

ELENA

**7330**

481 REGUEIRA FERNÁNDEZ

NOEMI

**6137**
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482 REGUEIRA MIGUENS

MERCEDES

**8720**

483 REGUEIRO OTERO

MARÍA JESÚS

**2126**

484 REIBÁS MOSQUERA

VANESA

**0743**

485 REY ALONSO

HILDA OFELIA

**2782**

486 REY LÓPEZ

VICENTE

**1633**

487 REY MARTÍNEZ

IRIS

**2577**

488 REY NOVOA

MARÍA ESTHER

**2036**

489 REY NOVOA

BEATRIZ

**3098**

490 REY REBOLLIDO

MARIO

**6854**

491 REY SANTOS

ANTONIO

**7760**

492 REY VIEITES

ÁLVARO

**9515**

493 REY VILASECO

SONIA

**2968**

494 RIAL BARROSO

ZORAIDA

**4977**

495 RIAL BLANCO

MARÍA DEL CARMEN

**4962**

496 RIAL TOURÍS

SILVIA

**1153**

497 RIBADAS SÁNCHEZ

MARÍA ROSARIO

**0625**

498 RICO CASTRO

SABELA

**7567**

499 RILO RIVEIRO

PATRICIA

**2609**

500 RÍOS BLANCO

DAVID MANUEL

**6784**

501 RIOS MAYO

ALICIA

**0161**

502 RÍOS PENA

XESÚS MANUEL

**6739**

503 RIVAS DOBARRO

ANA BELÉN

**1979**

504 RIVAS LÓPEZ

ANA CONSUELO

**1941**

505 RIVEIRO LAGE

MARÍA PILAR

**4234**

506 ROBLEDA CRESPO

JOSÉ RAMÓN

**5209**

507 ROCA ABUÍN

LUCÍA

**1717**

508 RODRÍGUEZ CAMINO

LAURA

**4657**

509 RODRÍGUEZ CARBALLAL

ALEJANDRO

**4820**

510 RODRÍGUEZ CASTRO

MARÍA DE LOS ÁNGELES

**0690**

511 RODRÍGUEZ COMEDEIRO

MARÍA MONTSERRAT

**9212**

512 RODRÍGUEZ COSTADO

NOEMI

**0846**

513 RODRÍGUEZ DURO

SARA

**4480**

514 RODRÍGUEZ EXPÓSITO

ANA

**4207**

515 RODRÍGUEZ FARIÑA

JOSÉ IGNACIO

**5987**

516 RODRÍGUEZ GABEIRAS

BEATRIZ

**7712**

517 RODRÍGUEZ GIL

MIGUEL

**4745**

518 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

RAÚL

**7220**

519 RODRÍGUEZ HERMIDA

FRANCISCO JAVIER

**4508**

520 RODRÍGUEZ LAGO

JESÚS

**0506**

521 RODRÍGUEZ LANDEIRA

SANDRA

**4761**

522 RODRÍGUEZ LANDROVE

CARLOS

**8127**

523 RODRÍGUEZ LÓPEZ

DANIEL

**3733**

524 RODRÍGUEZ LOSADA

ÁLVARO LUIS

**0206**

525 RODRÍGUEZ MUJICO

PATRICIA

**2117**
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526 RODRÍGUEZ NOGUEIRAS

JACQUELINE

**5560**

527 RODRÍGUEZ NÓVOA

MARÍA ROSA

**0262**

528 RODRÍGUEZ PALLARES

SUHAIL

**1763**

529 RODRÍGUEZ RENDO

PAULA

**4740**

530 RODRÍGUEZ RETORTA

SAÚL

**3388**

531 RODRÍGUEZ RODEIRO

MARÍA ISABEL

**4194**

532 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

ELENA MARÍA

**0416**

533 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

MIGUEL

**5219**

534 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

VANESA

**7014**

535 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

JORGE

**9043**

536 RODRÍGUEZ TOMÉ

MARÍA LUISA

**9817**

537 RODRÍGUEZ VARELA-GRANDAL

ALEXANDRA

**9192**

538 RODRÍGUEZ VELLÓN

MARÍA DO PILAR

**4481**

539 RODRÍGUEZ VILA

JORGE

**3408**

540 RODRÍGUEZ VIQUEIRA

NATALIA

**6452**

541 ROJO VALERIA

DANIEL

**6005**

542 ROMARÍS CAMAÑO

NURIA

**7719**

543 ROMERO BELLO

IRENE

**5718**

544 ROMERO CALO

AIA ZELTIA

**2484**

545 ROMERO CEBREIRO

MARTA BEATRIZ

**3625**

546 ROMERO VALEIRAS

CARLOS

**8249**

547 ROSENDE BARONA

PATRICIA

**0007**

548 ROSENDE OTERO

MARÍA JESÚS

**1677**

549 ROSENDE SANJURJO

VERÓNICA

**0738**

550 ROZADOS PEREIRA

SOFÍA

**2978**

551 RUBAL OROL

TERESA

**9200**

552 RUÍZ BARBA

PABLO

**1563**

553 RUMBO CALVO

ADRIÁN

**0565**

554 RUMBO CALVO

IRINA

**0572**

555 SAAVEDRA TORAL

DANIEL

**9475**

556 SABORIDO CONDE

MARÍA ROSA

**8989**

557 SALGADO DÍZ

EDUARDO

**4606**

558 SALGADO SANFIZ

ALBERTO

**6054**

559 SALGUEIRO LÓPEZ

SALOMÉ

**9979**

560 SALGUEIRO MOREIRA

PAULA

**1976**

561 SÁNCHEZ COSTOYA

MARÍA VANESSA

**9773**

562 SÁNCHEZ EIREOS

JUAN JOSÉ

**6422**

563 SÁNCHEZ GARCÍA

ANA BELÉN

**0667**

564 SÁNCHEZ IGLESIAS

MARÍA TERESA

**2932**

565 SÁNCHEZ POZA

MARÍA DEL CARMEN

**9609**

566 SÁNCHEZ ROIBÁS

ANA MARÍA

**1736**

567 SÁNCHEZ VÁZQUEZ

MARÍA

**0812**

568 SANÍN BÉCARES

ROBERTO

**5401**

569 SANÍN MARTÍNEZ

JOSÉ MARÍA

**6054**
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570 SANJURJO SILVARREDONDA

FRANCISCO JAVIER

**3595**

571 SANMARTÍN REY

SUSANA

**7760**

572 SANTISO QUINTELA

MARIA LEONOR

**0703**

573 SARASQUETE FARIÑA

MARTA

**8859**

574 SCANIELLO LISTE

ALICIA

**9293**

575 SEGADE BRIÓN

MARÍA CONCEPCIÓN

**9541**

576 SEGADE BRIÓN

MARÍA JOSÉ

**9541**

577 SEGADE VARELA

DANIEL

**3248**

578 SEIJIDO BELLO

ALBERTO

**9401**

579 SEIXAS NAIA

SILVIA MARÍA

**1915**

580 SENANDE LOUZÁN

MARÍA DOLORES

**9257**

581 SENÍN DOMÍNGUEZ

IRENE

**8596**

582 SENRA GÓMEZ

OSCAR

**2355**

583 SEOANE GARCÍA

ALEJANDRA

**3412**

584 SEOANE MELLA

CESAREO

**4075**

585 SEOANE RAMALLO

MÓNICA

**9162**

586 SERRANO LOSADA

SUSANA

**9853**

587 SEXTO VIQUEIRA

SONIA

**9867**

588 SIEIRA MARTÍNEZ

PLÁCIDA

**3087**

589 SIEIRO CHEDAS

RUBÉN

**9883**

590 SILVA CANCELO

LUCÍA

**7275**

591 SOLLA CAMPOS

ANA MARÍA

**8108**

592 SORALUCE ACEBO

AIDA

**0660**

593 SORIANO VIÑA,

FRANCISCO JOSÉ

**3686**

594 SOTO BARREIROS

TERESA

**2834**

595 SOTO FERNÁNDEZ

LUIS ÁNGEL

**2769**

596 SOUTO MUÍÑO

MARÍA ÁNGELES

**6428**

597 SUÁREZ ESPASANDÍN

ANTONIO

**7051**

598 SUÁREZ LODEIRO

SERGIO

**0842**

599 SUÁREZ LODEIRO

SILVIA

**3017**

600 SUÁREZ RODRÍGUEZ

SAÚL

**7954**

601 SUCASAS ÁLVAREZ

MARTA

**4816**

602 SUEIRO ALVES

MARÍA

**3186**

603 SUEIRO BREA

MARÍA BEGOÑA

**9505**

604 SUŔEZ CASAL

CRISTINA

**4989**

605 TABOADA GAGO

CRISTINA

**0642**

606 TABOADA MOURE

MARÍA DEL PILAR

**1395**

607 TABOADA VILLAR

CARLOTA ALEJANDRA

**5629**

608 TAIBO LÓPEZ

LUCÍA

**8725**

609 TAIN VILANOVA

JOSE MANUEL

**7724**

610 TARRIO CEREIJO

MARÍA JOSÉ

**2935**

611 TARRÍO PEREIRA

BERTA MARÍA

**8148**

612 TERCEIRO VILLASECA

PAULA MARÍA

**6667**

613 TOBÍO RODRÍGUEZ

MERCEDES

**8959**
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614 TOJO MÍGUEZ

MIGUEL

**3311**

615 TOMÉ PAZOS

ÁNGELA

**0365**

616 TORRE PERMUY

HÉCTOR

**3745**

617 TORREJÓN MOSQUERA

MARCO

**0050**

618 TORRES IGLESIAS

REBECA

**5265**

619 TRAFICANTE FERNÁNDEZ

RAFAEL JOSÉ

**0638**

620 TRIÑANES VIDAL

ANA BELÉN

**7054**

621 TÚNEZ PÉREZ

CARLOS

**7109**

622 UTRERA IGLESIAS

DAVID MARTÍN

**9236**

623 UZAL MIRAMONTES

ANA MARÍA

**3412**

624 UZAL REY

ANA

**9878**

625 VALADO GREGORIO

NATALIA

**6043**

626 VALCÁRCEL PIÑEIRO

FRANCISCO

**7084**

627 VALENCIA ROMAR

ERMITAS

**9973**

628 VALIÑO FERRACES

PABLO

**3625**

629 VALIÑO GARCÍA

RAFAEL

**3720**

630 VÁQUEZ FRAGA

MARIA TERESA

**9172**

631 VARELA DOS SANTOS

ANDRÉS DANIEL

**6663**

632 VARELA RODRÍGUEZ

RAMÓN

**3526**

633 VARELA TATO

ALBA

**9062**

634 VARELA VEIGA

FRANCISCO JAVIER

**9439**

635 VARGAS BARRIGA

DARLING BRIGITH

**0218**

636 VÁZQUEZ ABELLEIRO

OSCAR

**6143**

637 VÁZQUEZ AMOR

EDUARDO JORGE

**4243**

638 VÁZQUEZ CAEIRO

JUAN

**2910**

639 VÁZQUEZ CARRICOBA

BELÉN

**4070**

640 VÁZQUEZ DA TORRE

MARTA

**5560**

641 VÁZQUEZ DE DIOS

VIDAL

**7974**

642 VÁZQUEZ LÓPEZ

NURIA

**3799**

643 VÁZQUEZ QUINTÁ

MARÍA LUZ

**0937**

644 VÁZQUEZ-REY FARTO

ERNESTO

**1344**

645 VIDAL FERREIRA

MARTA

**2862**

646 VIGO SEOANE

SANTIAGO

**1701**

647 VIJANDE GUTIÉRREZ

ANDRÉS

**6741**

648 VILA ENRÍQUEZ

PAULA

**2046**

649 VILARIÑO ALVAREDO

MARÍA

**1302**

650 VILAS CASAL

DIEGO

**3508**

651 VILAS SOMOZA

CANDELARIA

**7877**

652 VILLANUEVA TURNES

MARÍA

**3965**

653 VILLAR TARRIO

ADRIÁN

**9946**

654 VILLARINO FERNÁNDEZ

SONIA

**9380**

655 VILLAVERDE ANTELO

ROSA MARÍA

**9933**

656 VILLAVERDE IGLESIAS

SAMUEL

**1139**

657 VIÑA SAMPAYO

JOSÉ LUÍS

**4561**
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658 VIÑA SEÑARÍS

SONIA

**0219**

659 YUSTE VÁZQUEZ

JUDIT

**5136**

660 ZAPIRAÍN ARMADA

CARLOS

**6390**

661 ZAPIRAÍN ARMADA

PABLO

**6390**

662 ZAS CASTRO

JAVIER

**6180**

B) RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS EXCLUÍDAS E CAUSAS DA SÚA EXCLUSIÓN:

Nº

APELIDOS

1
2
3
4
5
6
7

ANSEDE TORRE
BAÑA MAYO
CARBALLEDA HERMIDA
FERNÁNDEZ DIÉGUEZ
FERNANDEZ RODRÍGUEZ
GARCÍA COUÑAGO
RENDO SOUTO

NOME
AMELIA
MIGUEL ÁNGEL
CASSANDRA
CARLOS
AGUSTÍN JOSÉ
PATRICIA
LETICIA

DNI
**9007**
**9065**
**3061**
**4086**
**3293**
**9958**
**5296**

Causas
exclusión
3
4
4
4
4
4
2,3

Causas de exclusión:
1) Non achegar modelo de solicitude conforme a base 3.1 e o anexo II da convocatoria.
2) Non achegar copia do documento nacional de identidade conforme a base 3.1.
3) Non ter aboados os dereitos de exame conforme a base 3.1.
4) Defecto no aboamento dos dereitos de exame, conforme o disposto nas cláusulas 3.1
e 3.2. (exento do pagamento da taxa dos dereitos de exame quen estea incurso
nalgunha das situacións a que fai referencia a normativa vixente en materia de taxas da
Comunidade Autónoma de Galicia).

Resolución da Presidencia do 17 de setembro de 2019 pola que se aproba e se fai
pública a relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos na provisión do posto
de adxunto á Xefatura do Servizo de Tecnoloxías e Sistemas de Información

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mediante Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia do 10 de xuño de 2019 deuse inicio ao
procedemento e aprobáronse as bases para a provisión do posto de adxunto á Xefatura do
Servizo de Tecnoloxías e Sistemas de Información.
Unha vez que transcorreron os prazos de presentación de documentación requirida nas
bases da convocatoria, ao abeiro do establecido na base cuarta
RESOLVO:
1º. Aprobar a relación definitiva de aspirantes admitidas/os e excluídas/os, segundo figura
no documento anexo.
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2º. Ordenar a publicación desta resolución no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, e na
páxina web do Parlamento de Galicia.
Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición
perante a Mesa do Parlamento, no prazo dun mes, ou ben poderá interpoñerse
directamente recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados ambos os
dous desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas.
Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2019
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
ANEXO
A) RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS

Nº
1

APELIDOS
CID GÓMEZ

NOME
IGNACIO

DNI
***8010 **

B) RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS EXCLUÍDAS E CAUSAS DE EXCLUSIÓN:

CSV: BOPGDSPGUMLM6yTk12
Verificación:
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Non hai.
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