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COMISIóN 5ª, SANIDADE, POLíTICA SOCIAL E EMPREGO

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións

ı 49878 (10/PNC-004039)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para construír un novo centro de
saúde no concello de Caldas de Reis no ano 2020, así como para mellorar a asistencia sanitaria que
se está a prestar no centro actual e no punto de atención continuada
176272

ı 55133 (10/PNC-004378)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación laboral do
persoal dos centros residenciais dependentes da Consellería de Política Social e a suspensión do
artigo 19 do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia
176272

Rexeitamento da iniciativa

ı 35761 (10/PNC-002873)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación das cotas
de atención primaria e pediatría, a dotación de persoal e o peche de consultas durante os meses
de verán no Centro de Saúde de Arcade
176273
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ı 43294 (10/PNC-003484)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proxecto de ampliación
do Centro de Saúde do Porriño
176273

ı 49566 (10/PNC-004010)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e dous deputados/as máis

176258
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co funcionamento, dotación
de medios materiais e actual localización do punto de encontro familiar de Ourense
176273

ı 49756 (10/PNC-004026)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e dous deputados/as máis
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en relación coa perda de traballadores autónomos que rexistra Galicia no último ano
176273

ı 52395 (10/PNC-004180)

Grupo Parlamentario Mixto
Rodríguez Estévez, David e dous deputados/as máis
Sobre o recoñecemento polo Goberno galego da categoría profesional acorde cos perfís exixidos
ao persoal do Servizo de Atención e Información á Cidadanía da Xunta de Galicia (teléfono 012), en
concreto ao do teléfono social e ao dos servizos de resposta de chamadas telefónicas
176274

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

ı 55352 - 32064 (10/PRE-008718)

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
consecuencias da non participación da consellaría con competencias en materia de educación nos
diversos trámite do transporte escolar
176288

ı 55351 - 41679 (10/PRE-013592)

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 carencias que presenta o CEIP Felipe de Castro de Noia, a súa dotación orzamentaria e as melloras
que se van levar a cabo
176291
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ı 55348 - 45123 (10/PRE-014456)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao servizo de axuda no fogar ﬁnanciado polo Goberno galego no concello
de Ferreira de Pantón durante os anos 2017 e 2018, así como as súas previsións respecto do seu
incremento no ano 2019 e a cobertura da demanda existente nese concello
176294

ı 55347 - 45318 (10/PRE-014468)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis

176259
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Sobre o número de prazas concertadas que vai ter o Centro de Día da Estrada e as previsións do
Goberno galego respecto da cobertura da demanda existente no concello de servizo de atención
diúrna para persoas dependentes, así como a concesión do permiso de apertura do centro
176296

ı 55346 - 45402 (10/PRE-014479)

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
176298

ı 55738 - 46091 (10/PRE-014543)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia do orzamento asignado á convocatoria
de subvencións da Consellería de Política Social destinada ás entidades locais para a posta en marcha de iniciativas dirixidas á mocidade durante o ano 2019
176301

ı 55736 - 46243 (10/PRE-014553)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as razóns de demora que presenta o pagamento da libranza para coidados no ámbito familiar
correspondente ao mes de xaneiro de 2019, así como a consideración por parte do Goberno galego
da posibilidade de aumentar a súa contía
176304

ı 55345 - 48058 (10/PRE-014738)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para cumprir o acordo parlamentario referido ás condutas violentas asociadas ao deporte, en particular, no caso da agresión verbal padecida por unha nena nun partido de fútbol entre os equipos de Laxe e Buño
176307

ı 55632 - 48686 (10/PRE-014797)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do recoñecemento do xogo da billarda como modalidade deportiva, a súa opinión referida á creación dunha federación de deportes tradicionais e
as actuacións previstas para a promoción e extensión da súa práctica
176311
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ı 55727 - 49963 (10/PRE-014939)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a data prevista para o nomeamento dun presidente ou dunha presidenta do Consello Social
da Universidade de Santiago de Compostela
176317

ı 55630 - 50325 (10/PRE-014968)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

176260
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Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as razóns da demora da CRTVG na adopción das medidas precisas para incorporar o uso
dunha linguaxe inclusiva da muller nas súas información e a existencia dalgún tipo de protocolo
ou guía que evite a súa exclusión e o uso de estereotipos de xénero na redacción das noticias, así
como as medidas adoptadas e previstas para mellorar no tratamento especializado das noticias de
violencia de xénero
176319

ı 55679 - 41790 (10/PRE-015106)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para atender as demandas referidas á implantación
da psicoloxía clínica no Sergas
176325

ı 55678 - 42119 (10/PRE-015128)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o balance da Xunta de Galicia acerca da avaliación da sanidade pola cidadanía galega
176327

ı 55677 - 42120 (10/PRE-015129)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a situación das urxencias no Hospital do Salnés

ı 55559 - 42121 (10/PRE-015130)

176330

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a diminución da partida orzamentaria para investigación sanitaria nos orzamentos de 2019
176333

ı 55676 - 42122 (10/PRE-015131)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración do Goberno galego acerca da situación das persoas afectadas por ﬁbromialxia
176335

ı 55675 - 42127 (10/PRE-015135)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a implantación da carreira profesional para o persoal do Sistema sanitario galego 176337
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ı 55673 - 42156 (10/PRE-015140)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a cobertura das baixas e vacacións dos facultativos no Centro de Saúde de Vedra

ı 55350 - 42179 (10/PRE-015148)

176339

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis

176261
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Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia respecto do estado en que se atopa a estrada autonómica OU-533
176341

ı 55672 - 42373 (10/PRE-015197)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións da Xunta de Galicia ao respecto da reparación das deﬁciencias denunciadas
polos profesionais e usuarios do centro de saúde do Couto, en Ourense
176343

ı 55671 - 42454 (10/PRE-015214)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para garantir as condicións de traballo do Laboratorio de Saúde Pública de Galicia, en Lugo
176345

ı 55681 - 42531 (10/PRE-015216)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os partes de garda no Hospital de Valdeorras

176347

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os conﬂitos nos servizos de atención sanitaria urxente do Sistema galego de saúde

176349

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a interrupción do servizo sanitario entre xuño e outubro de 2018

176351

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o modelo de xestión do Servizo de transporte sanitario urxente terrestre en Galicia

176354

ı 55670 - 42692 (10/PRE-015232)
ı 55669 - 42707 (10/PRE-015241)
ı 55668 - 42817 (10/PRE-015262)
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ı 55667 - 42818 (10/PRE-015263)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o modelo de xestión do Servizo de transporte sanitario urxente terrestre en Galicia 176357

ı 55666 - 42853 (10/PRE-015268)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia no relativo á situación do Servizo de Urxencias
no hospital de Santiago de Compostela
176360

176262
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ı 55665 - 42895 (10/PRE-015270)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre os plans da Xunta de Galicia respecto das políticas para atender as necesidades das persoas
con dano cerebral
176362

ı 55664 - 42904 (10/PRE-015273)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da situación de preconcurso de acredores na que
se atopa a empresa xestora do Hospital Povisa
176364

ı 55663 - 42905 (10/PRE-015274)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia respecto da utilización do persoal e da asistencia
sanitaria por parte da empresa Povisa para exixir máis recursos públicos
176366

ı 55662 - 42910 (10/PRE-015277)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a garantía polo Goberno galego do cumprimento da normativa en materia de dereitos e garantías das persoas enfermas terminais
176368

ı 55661 - 42911 (10/PRE-015278)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a aplicación de criterios económicos na prestación sanitaria a enfermos terminais 176370

ı 55660 - 42912 (10/PRE-015279)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da dotación ao novo centro de saúde da
Estrada dunha base para o 061
176372
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ı 55659 - 42960 (10/PRE-015284)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do
Hospital de Conxo
176374

ı 55658 - 42976 (10/PRE-015287)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María e 3 máis
Sobre as medidas a adoptar para a mellora da atención aos doentes no Servizo de Urxencias do
Hospital Clínico de Santiago
176377

176263
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ı 55657 - 43001 (10/PRE-015295)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para non atender as demandas dos profesionais referidas aos
medios e dispositivos de asistencia necesarios nos servizos de urxencias dos hospitais do Sergas
176379

ı 55656 - 43002 (10/PRE-015296)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para mellorar os cadros de persoal nos centros hospitalarios públicos co ﬁn de reducir as situacións de saturación nos servizos de urxencias 176381

ı 55655 - 43003 (10/PRE-015297)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o número de veces que no ano 2018 os profesionais dos centros hospitalarios do Sergas puxeron en coñecemento do Goberno galego a posibilidade de saturación dos servizos de urxencias
176383

ı 55654 - 43004 (10/PRE-015298)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das esperas rexistradas nos servizos de urxencias dos
hospitais do Sergas
176385

ı 55653 - 43005 (10/PRE-015299)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo de tempo que o Goberno galego considera razoable para a permanencia dunha persoa nun servizo de urxencias, dende a súa entrada ata o seu ingreso en planta
176387

ı 55652 - 43007 (10/PRE-015300)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre os plans de continxencia da Administración sanitaria pública galega para organizar a atención
pediátrica nos concellos de Cariño, Mañón e Ortigueira
176389
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ı 55651 - 43027 (10/PRE-015304)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas pendentes de adoptar pola Consellería de Sanidade en relación coas deficiencias denunciadas na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Complexo Hospitalario da
Coruña
176391

ı 55650 - 43296 (10/PRE-015327)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva

176264
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Sobre as intencións do Goberno galego respecto do remate no ano 2019 das obras do proxecto
inicialmente previsto para a ampliación do Centro de Saúde do Porriño
176393

ı 55749 - 43463 (10/PRE-015350)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da mellora da situación da atención primaria sen un
plan que inclúa aumento do investimento e do número de profesionais, así como a mellora de equipamentos e substitucións de ausencias, entre outras medidas
176396

ı 55649 - 43473 (10/PRE-015352)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade dun cambio de sentido que permita o
diálogo cos profesionais de urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago e a resolución da situación de saturación existente
176398

ı 55648 - 43533 (10/PRE-015376)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego da incidencia da ludopatía entre a mocidade galega
176400

ı 55748 - 43670 (10/PRE-015390)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a situación laboral existente no Hospital Comarcal do Salnés

ı 55647 - 43672 (10/PRE-015392)

176402

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno das demandas do persoal do servizo de transporte sanitario
terrestre
176404

ı 55645 - 43673 (10/PRE-015393)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da cobertura dos permisos e das vacacións do
persoal facultativo do Centro de Saúde de Catoira
176406

ı 55644 - 43726 (10/PRE-015403)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia, para garantir unha atención social de
calidade no ámbito sanitario, do número de traballadores e traballadoras sociais que prestan servizo na actualidade no Servizo Galego de Saúde
176408

176265
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ı 55643 - 43728 (10/PRE-015404)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia dun só médico para cubrir a partir de
agora a demanda que hai no Centro de Saúde de Rubiá, na provincia de Ourense
176410

ı 55680 - 43823 (10/PRE-015427)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia da información da que dispoñen as mulleres galegas en canto ás limitacións da etapa de vida fértil
176412

ı 55641 - 44031 (10/PRE-015453)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o servizo de atención pediátrica no centro de saúde do concello de Bueu

176414

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre os resultados da campaña de vacinación contra a gripe do ano 2018

176416

ı 55747 - 44094 (10/PRE-015462)
ı 55640 - 44117 (10/PRE-015463)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á dotación do Centro de Saúde de San Roque, en
Vilagarcía de Arousa, co persoal facultativo necesario para garantirlle á poboación unha atención
sanitaria axeitada
176418

ı 55746 - 44127 (10/PRE-015464)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 7 máis
Sobre os avances e novidades producidas nos últimos meses no proxecto de construción do Hospital Gran Montecelo, de Pontevedra
176420
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ı 55639 - 44169 (10/PRE-015465)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para corrixir o tempo de espera para as citas rexistrado nos centros de saúde de San Roque, en Vilagarcía de Arousa, e de Monte da Vila, no Grove
176423

ı 55638 - 44251 (10/PRE-015471)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rey Varela, José Manuel e 10 máis
Sobre a situación do expediente e os prazos para o comezo das obras de remodelación do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol
176426

176266
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ı 55745 - 44252 (10/PRE-015472)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 9 máis
Sobre as características da obra de ampliación e de remodelación do Hospital da Mariña

ı 55743 - 44869 (10/PRE-015530)

176429

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 4 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para mellorar a atención sociosanitaria no concello de
Folgoso do Courel
176432

ı 55742 - 44921 (10/PRE-015536)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a opinión do Goberno galego respecto dos requisitos exixidos para o acceso das persoas
transexuais aos tratamentos médicos de transición e de recoñecemento legal da súa identidade
176435

ı 55741 - 44990 (10/PRE-015542)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre o servizo do 061 no sur de Lugo

ı 55636 - 46090 (10/PRE-015649)

176437

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia do orzamento asignado á convocatoria
de subvencións da Consellería de Política Social destinada ás entidades locais para a posta en marcha de iniciativas dirixidas á mocidade durante o ano 2019
176440

ı 55735 - 46537 (10/PRE-015686)

Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade de garantir o servizo de pediatría que se viña prestando no Centro de Saúde da Pobra de Trives
176443
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ı 55734 - 47466 (10/PRE-015809)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Sanidade en relación cos resultados das analíticas
realizadas á veciñanza de Contrasto, no concello do Porriño, respecto da contaminación por lindano
176445

ı 55733 - 47468 (10/PRE-015810)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Cal Ogando, Marcos
Sobre o protocolo sanitario que está a seguir a Consellería de Sanidade en relación coa contaminación por lindano
176447
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ı 55634 - 48057 (10/PRE-015882)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego en relación coa agresión verbal padecida
por unha nena nun partido de fútbol entre os equipos de Laxe e Buño
176449

ı 55730 - 49455 (10/PRE-016017)

Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre a planificación da Consellería de Sanidade para a cobertura da ausencia da facultativa
que vén prestando o servizo de atención pediátrica nos concellos de Cariño, Mañón e Ortigueira
176453

ı 55729 - 49721 (10/PRE-016034)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as razóns do Goberno galego para dotar dun só técnico de emerxencias sanitarias a ambulancia medicalizada do sur da provincia de Lugo
176455

ı 55629 - 51446 (10/PRE-016147)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o prazo estimado polo Goberno galego para a cobertura da presidencia do Consello Social
da Universidade de Santiago de Compostela por unha muller
176458

ı 55674 - 42138 (10/PRE-016210)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Murillo Solís, María Guadalupe e 7 máis
Sobre as competencias e prioridades da Comisión Galega de Control da Violencia

176460

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre o tratamento das informacións en materia de igualdade

176465

ı 55642 - 44015 (10/PRE-016252)

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 55635 - 48056 (10/PRE-016302)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para cumprir o acordo parlamentario referido ás condutas violentas asociadas ao deporte, en particular, no caso da agresión verbal padecida por unha nena nun partido de fútbol entre os equipos de Laxe e Buño
176469

ı 55764 - 48685 (10/PRE-016304)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto do recoñecemento do xogo da billarda como modalidade deportiva, a súa opinión referida á creación dunha federación de deportes tradicionais e
as actuacións previstas para a promoción e extensión da súa práctica
176473

ı 55631 - 50324 (10/PRE-016315)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as razóns da demora da CRTVG na adopción das medidas precisas para incorporar o uso
dunha linguaxe inclusiva da muller nas súas información e a existencia dalgún tipo de protocolo
ou guía que evite a súa exclusión e o uso de estereotipos de xénero na redacción das noticias, así
como as medidas adoptadas e previstas para mellorar no tratamento especializado das noticias de
violencia de xénero
176479

ı 55739 - 46089 (10/PRE-016627)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia do orzamento asignado á convocatoria
de subvencións da Consellería de Política Social destinada ás entidades locais para a posta en marcha de iniciativas dirixidas á mocidade durante o ano 2019
176485

ı 55349 - 43694 (10/PRE-016727)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia da existencia dun topónimo deturpado na sinalización
da estrada autonómica OU-536, Ourense-A Pobra de Trives, e as súas previsións respecto da corrección dos que hai nas estradas da súa competencia, así como a realización dalgunha actuación
para ese ﬁn nas que son competencia do Ministerio de Fomento
176488

ı 55728 - 49962 (10/PRE-016820)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a data prevista para o nomeamento dun presidente ou dunha presidenta do Consello Social
da Universidade de Santiago de Compostela
176490

ı 55628 - 51447 (10/PRE-016831)

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o prazo estimado polo Goberno galego para a cobertura da presidencia do Consello Social
da Universidade de Santiago de Compostela por unha muller, así como a valoración da situación
de práctica parálise en que se atopa este órgano
176492

ı 55737 - 46242 (10/PRE-017019)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula

Sobre as razóns de demora que presenta o pagamento da libranza para coidados no ámbito familiar
correspondente ao mes de xaneiro de 2019, así como a consideración por parte do Goberno galego
da posibilidade de aumentar a súa contía
176494
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ı 55744 - 44428 (10/PRE-017476)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as razóns da Corporación Radio e Televisión de Galicia para non lle dar cobertura informativa
á comparecencia de representantes das rías do Burgo e de Vigo na Comisión de Peticións do Parlamento Europeo os días 21 e 22 de xaneiro de 2019 para solicitar a reapertura do expediente referido ao seu saneamento
176498

ı 55740 - 45026 (10/PRE-017478)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións respecto da emisión da TVG en HD e full HD, a plataforma OTT 2.0 e as dúas
novas canles temáticas anunciadas
176500

ı 55637 - 46034 (10/PRE-017484)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a cobertura informativa dada o 10 de febreiro de 2019 en Telexornal Mediodía, da CRTVG, á
manifestación cidadá en defensa da sanidade pública
176505

ı 55732 - 48899 (10/PRE-017487)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a sanción imposta pola Dirección da CRTVG a un locutor da Radio Galega

ı 55731 - 48956 (10/PRE-017488)

176507

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o prazo previsto pola CRTVG para a aprobación do estatuto profesional e a creación do Consello de Informativos previstos na Lei 9/2011, dos medios públicos de comunicación audiovisual de
Galicia
176510

1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos
1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı Resolución da Presidencia, do 18 de setembro de 2019, pola que se admite a trámite o escrito das

Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do Consello polo
que se establecen medidas relativas á execución e ﬁnanciamento do orzamento xeral da Unión Europea en 2020 en relación coa retirada de Reino unido da Unión [COM(2019) 461 ﬁnal] [2019/0186 (APP)]
-10/UECS-000288 (55835)
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á Proposta de regulamento do
Consello polo que se establecen medidas relativas á execución e ﬁnanciamento do orzamento xeral
da Unión Europea en 2020 en relación coa retirada de Reino unido da Unión [COM(2019) 461 ﬁnal]
[2019/0186 (APP)]
176512
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3. Administración do Parlamento de Galicia
3.5. Axudas, bolsas e premios

ı Resolución do letrado oﬁcial maior, do 18 de setembro de 2019, pola que se corrixen erros na do

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

14 de agosto de 2019 pola que se aproba e se fai pública a relación deﬁnitiva de persoas aspirantes
admitidas e excluídas para a concesión de diversas bolsas para a formación práctica no Parlamento
de Galicia
176287
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1. Procedementos parlamentarios

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

COMISIóN 5ª, SANIDADE, POLíTICA SOCIAL E EMPREGO
A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 19 de setembro de 2019, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións
- 49878 (10/PNC-004039)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para construír un novo centro de
saúde no concello de Caldas de Reis no ano 2020, así como para mellorar a asistencia sanitaria que
se está a prestar no centro actual e no punto de atención continuada
BOPG nº 479, do 22.05.2019
Sométese a votación separada por puntos:
Punto 1 (texto transaccionado coa emenda do G. P. dos Socialistas de Galicia, doc. núm. 55988): resulta aprobado pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
Punto 2: resulta rexeitado por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
O texto aprobado é o seguinte:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

«O Parlamento insta á Xunta de Galicia a que a Consellería de Sanidade se comprometa a iniciar os
trámites para a construción do centro de saúde de Caldas de Reis, tan pronto como o concello ceda
os terreos necesarios.»
- 55133 (10/PNC-004378)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación laboral do
persoal dos centros residenciais dependentes da Consellería de Política Social e a suspensión do
artigo 19 do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia
BOPG nº 528, do 11.09.2019
Sométese a votación separada por puntos:
Punto 1: resulta aprobado pola unanimidade dos 12 deputados e deputadas presentes.
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Puntos 2, 3 e 4: resultan rexeitados por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que os máximos responsables da Consellería de
Política Social, a empezar pola conselleira, comparezan no Parlamento galego para dar explicacións
sobre a situación do persoal que presta servizos nas residencias dependentes da Consellería.»

Rexeitamento da iniciativa
- 35761 (10/PNC-002873)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación das cotas
de atención primaria e pediatría, a dotación de persoal e o peche de consultas durante os meses
de verán no Centro de Saúde de Arcade
BOPG nº 354, do 12.09.2018
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 43294 (10/PNC-003484)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co proxecto de ampliación
do Centro de Saúde do Porriño
BOPG nº 418, do 24.01.2019
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 49566 (10/PNC-004010)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co funcionamento, dotación de medios materiais e actual localización do punto de encontro familiar de Ourense
BOPG nº 474, do 07.05.2019

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 49756 (10/PNC-004026)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e dous deputados/as máis
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en relación coa perda de traballadores autónomos que rexistra Galicia no último ano
BOPG nº 476, do 14.05.2019
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
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- 52395 (10/PNC-004180)
Grupo Parlamentario Mixto
Rodríguez Estévez, David e dous deputados/as máis
Sobre o recoñecemento polo Goberno galego da categoría profesional acorde cos perfís exixidos
ao persoal do Servizo de Atención e Información á Cidadanía da Xunta de Galicia (teléfono 012), en
concreto ao do teléfono social e ao dos servizos de resposta de chamadas telefónicas
BOPG nº 508, do 19.07.2019
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2019
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 17 de setembro de 2019, tivo coñecemento das respostas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación
- 55352 - 32064 (10/PRE-008718)
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
consecuencias da non participación da consellaría con competencias en materia de educación nos
diversos trámite do transporte escolar

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 55351 - 41679 (10/PRE-013592)
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 carencias que presenta o CEIP Felipe de Castro de Noia, a súa dotación orzamentaria e as melloras
que se van levar a cabo
- 55348 - 45123 (10/PRE-014456)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao servizo de axuda no fogar ﬁnanciado polo Goberno galego no concello
de Ferreira de Pantón durante os anos 2017 e 2018, así como as súas previsións respecto do seu
incremento no ano 2019 e a cobertura da demanda existente nese concello
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- 55347 - 45318 (10/PRE-014468)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre o número de prazas concertadas que vai ter o Centro de Día da Estrada e as previsións do
Goberno galego respecto da cobertura da demanda existente no concello de servizo de atención
diúrna para persoas dependentes, así como a concesión do permiso de apertura do centro
- 55346 - 45402 (10/PRE-014479)
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
- 55738 - 46091 (10/PRE-014543)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia do orzamento asignado á convocatoria
de subvencións da Consellería de Política Social destinada ás entidades locais para a posta en marcha de iniciativas dirixidas á mocidade durante o ano 2019
- 55736 - 46243 (10/PRE-014553)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as razóns de demora que presenta o pagamento da libranza para coidados no ámbito familiar
correspondente ao mes de xaneiro de 2019, así como a consideración por parte do Goberno galego
da posibilidade de aumentar a súa contía

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 55345 - 48058 (10/PRE-014738)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para cumprir o acordo parlamentario referido ás condutas violentas asociadas ao deporte, en particular, no caso da agresión verbal padecida por unha nena nun partido de fútbol entre os equipos de Laxe e Buño
- 55632 - 48686 (10/PRE-014797)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do recoñecemento do xogo da billarda como modalidade deportiva, a súa opinión referida á creación dunha federación de deportes tradicionais e
as actuacións previstas para a promoción e extensión da súa práctica
- 55727 - 49963 (10/PRE-014939)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
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Sobre a data prevista para o nomeamento dun presidente ou dunha presidenta do Consello Social
da Universidade de Santiago de Compostela
- 55630 - 50325 (10/PRE-014968)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as razóns da demora da CRTVG na adopción das medidas precisas para incorporar o uso dunha
linguaxe inclusiva da muller nas súas información e a existencia dalgún tipo de protocolo ou guía que
evite a súa exclusión e o uso de estereotipos de xénero na redacción das noticias, así como as medidas
adoptadas e previstas para mellorar no tratamento especializado das noticias de violencia de xénero
- 55679 - 41790 (10/PRE-015106)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para atender as demandas referidas á implantación
da psicoloxía clínica no Sergas
- 55678 - 42119 (10/PRE-015128)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o balance da Xunta de Galicia acerca da avaliación da sanidade pola cidadanía galega
- 55677 - 42120 (10/PRE-015129)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a situación das urxencias no Hospital do Salnés
- 55559 - 42121 (10/PRE-015130)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a diminución da partida orzamentaria para investigación sanitaria nos orzamentos de 2019

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 55676 - 42122 (10/PRE-015131)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración do Goberno galego acerca da situación das persoas afectadas por ﬁbromialxia
- 55675 - 42127 (10/PRE-015135)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a implantación da carreira profesional para o persoal do Sistema sanitario galego
- 55673 - 42156 (10/PRE-015140)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a cobertura das baixas e vacacións dos facultativos no Centro de Saúde de Vedra
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- 55350 - 42179 (10/PRE-015148)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia respecto do estado en que se atopa a estrada autonómica OU-533
- 55672 - 42373 (10/PRE-015197)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións da Xunta de Galicia ao respecto da reparación das deﬁciencias denunciadas
polos profesionais e usuarios do centro de saúde do Couto, en Ourense
- 55671 - 42454 (10/PRE-015214)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas adoptadas pola Xunta de Galicia para garantir as condicións de traballo do Laboratorio de Saúde Pública de Galicia, en Lugo
- 55681 - 42531 (10/PRE-015216)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os partes de garda no Hospital de Valdeorras
- 55670 - 42692 (10/PRE-015232)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os conﬂitos nos servizos de atención sanitaria urxente do Sistema galego de saúde
- 55669 - 42707 (10/PRE-015241)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a interrupción do servizo sanitario entre xuño e outubro de 2018

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 55668 - 42817 (10/PRE-015262)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o modelo de xestión do Servizo de transporte sanitario urxente terrestre en Galicia
- 55667 - 42818 (10/PRE-015263)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o modelo de xestión do Servizo de transporte sanitario urxente terrestre en Galicia
- 55666 - 42853 (10/PRE-015268)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia no relativo á situación do Servizo de Urxencias
no hospital de Santiago de Compostela
- 55665 - 42895 (10/PRE-015270)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e Villares Naveira, Luis
Sobre os plans da Xunta de Galicia respecto das políticas para atender as necesidades das persoas
con dano cerebral
- 55664 - 42904 (10/PRE-015273)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da situación de preconcurso de acredores na que
se atopa a empresa xestora do Hospital Povisa
- 55663 - 42905 (10/PRE-015274)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia respecto da utilización do persoal e da asistencia
sanitaria por parte da empresa Povisa para exixir máis recursos públicos
- 55662 - 42910 (10/PRE-015277)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a garantía polo Goberno galego do cumprimento da normativa en materia de dereitos e garantías das persoas enfermas terminais
- 55661 - 42911 (10/PRE-015278)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a aplicación de criterios económicos na prestación sanitaria a enfermos terminais
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- 55660 - 42912 (10/PRE-015279)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade respecto da dotación ao novo centro de saúde da
Estrada dunha base para o 061
- 55659 - 42960 (10/PRE-015284)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do
Hospital de Conxo
- 55658 - 42976 (10/PRE-015287)
Grupo Parlamentario de En Marea
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Miranda Pena, Flora María e 3 máis
Sobre as medidas a adoptar para a mellora da atención aos doentes no Servizo de Urxencias do
Hospital Clínico de Santiago
- 55657 - 43001 (10/PRE-015295)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para non atender as demandas dos profesionais referidas aos
medios e dispositivos de asistencia necesarios nos servizos de urxencias dos hospitais do Sergas
- 55656 - 43002 (10/PRE-015296)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para mellorar os cadros de persoal nos centros hospitalarios públicos co ﬁn de reducir as situacións de saturación nos servizos de urxencias
- 55655 - 43003 (10/PRE-015297)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o número de veces que no ano 2018 os profesionais dos centros hospitalarios do Sergas puxeron en coñecemento do Goberno galego a posibilidade de saturación dos servizos de urxencias
- 55654 - 43004 (10/PRE-015298)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das esperas rexistradas nos servizos de urxencias dos
hospitais do Sergas
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- 55653 - 43005 (10/PRE-015299)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo de tempo que o Goberno galego considera razoable para a permanencia dunha persoa nun servizo de urxencias, dende a súa entrada ata o seu ingreso en planta
- 55652 - 43007 (10/PRE-015300)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre os plans de continxencia da Administración sanitaria pública galega para organizar a atención
pediátrica nos concellos de Cariño, Mañón e Ortigueira
- 55651 - 43027 (10/PRE-015304)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas pendentes de adoptar pola Consellería de Sanidade en relación coas deﬁciencias
denunciadas na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Complexo Hospitalario da Coruña
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- 55650 - 43296 (10/PRE-015327)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as intencións do Goberno galego respecto do remate no ano 2019 das obras do proxecto
inicialmente previsto para a ampliación do Centro de Saúde do Porriño
- 55749 - 43463 (10/PRE-015350)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da mellora da situación da atención primaria sen un
plan que inclúa aumento do investimento e do número de profesionais, así como a mellora de equipamentos e substitucións de ausencias, entre outras medidas
- 55649 - 43473 (10/PRE-015352)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade dun cambio de sentido que permita o
diálogo cos profesionais de urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago e a resolución da situación de saturación existente
- 55648 - 43533 (10/PRE-015376)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego da incidencia da ludopatía entre a mocidade galega
- 55748 - 43670 (10/PRE-015390)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a situación laboral existente no Hospital Comarcal do Salnés
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- 55647 - 43672 (10/PRE-015392)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno das demandas do persoal do servizo de transporte sanitario
terrestre
- 55645 - 43673 (10/PRE-015393)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da cobertura dos permisos e das vacacións do
persoal facultativo do Centro de Saúde de Catoira
- 55644 - 43726 (10/PRE-015403)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
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Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia, para garantir unha atención social de
calidade no ámbito sanitario, do número de traballadores e traballadoras sociais que prestan servizo na actualidade no Servizo Galego de Saúde
- 55643 - 43728 (10/PRE-015404)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia dun só médico para cubrir a partir de
agora a demanda que hai no Centro de Saúde de Rubiá, na provincia de Ourense
- 55680 - 43823 (10/PRE-015427)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia da información da que dispoñen as mulleres galegas en canto ás limitacións da etapa de vida fértil
- 55641 - 44031 (10/PRE-015453)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o servizo de atención pediátrica no centro de saúde do concello de Bueu
- 55747 - 44094 (10/PRE-015462)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre os resultados da campaña de vacinación contra a gripe do ano 2018
- 55640 - 44117 (10/PRE-015463)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á dotación do Centro de Saúde de San Roque, en
Vilagarcía de Arousa, co persoal facultativo necesario para garantirlle á poboación unha atención
sanitaria axeitada
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- 55746 - 44127 (10/PRE-015464)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo e 7 máis
Sobre os avances e novidades producidas nos últimos meses no proxecto de construción do Hospital Gran Montecelo, de Pontevedra
- 55639 - 44169 (10/PRE-015465)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para corrixir o tempo de espera para as citas
rexistrado nos centros de saúde de San Roque, en Vilagarcía de Arousa, e de Monte da Vila, no
Grove
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- 55638 - 44251 (10/PRE-015471)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rey Varela, José Manuel e 10 máis
Sobre a situación do expediente e os prazos para o comezo das obras de remodelación do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol
- 55745 - 44252 (10/PRE-015472)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Vega Pérez, Daniel e 9 máis
Sobre as características da obra de ampliación e de remodelación do Hospital da Mariña
- 55743 - 44869 (10/PRE-015530)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 4 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para mellorar a atención sociosanitaria no concello de
Folgoso do Courel
- 55742 - 44921 (10/PRE-015536)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a opinión do Goberno galego respecto dos requisitos exixidos para o acceso das persoas
transexuais aos tratamentos médicos de transición e de recoñecemento legal da súa identidade
- 55741 - 44990 (10/PRE-015542)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre o servizo do 061 no sur de Lugo
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- 55636 - 46090 (10/PRE-015649)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia do orzamento asignado á convocatoria
de subvencións da Consellería de Política Social destinada ás entidades locais para a posta en marcha de iniciativas dirixidas á mocidade durante o ano 2019
- 55735 - 46537 (10/PRE-015686)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e 2 máis
Sobre as previsións da Consellería de Sanidade de garantir o servizo de pediatría que se viña prestando no Centro de Saúde da Pobra de Trives
- 55734 - 47466 (10/PRE-015809)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Cal Ogando, Marcos
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Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Sanidade en relación cos resultados das analíticas realizadas á veciñanza de Contrasto, no concello do Porriño, respecto da contaminación por
lindano
- 55733 - 47468 (10/PRE-015810)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Cal Ogando, Marcos
Sobre o protocolo sanitario que está a seguir a Consellería de Sanidade en relación coa contaminación por lindano
- 55634 - 48057 (10/PRE-015882)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego en relación coa agresión verbal padecida
por unha nena nun partido de fútbol entre os equipos de Laxe e Buño
- 55730 - 49455 (10/PRE-016017)
Grupo Parlamentario de En Marea
Miranda Pena, Flora María
Sobre a planiﬁcación da Consellería de Sanidade para a cobertura da ausencia da facultativa que
vén prestando o servizo de atención pediátrica nos concellos de Cariño, Mañón e Ortigueira
- 55729 - 49721 (10/PRE-016034)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as razóns do Goberno galego para dotar dun só técnico de emerxencias sanitarias a ambulancia medicalizada do sur da provincia de Lugo
- 55629 - 51446 (10/PRE-016147)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o prazo estimado polo Goberno galego para a cobertura da presidencia do Consello Social
da Universidade de Santiago de Compostela por unha muller
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- 55674 - 42138 (10/PRE-016210)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Murillo Solís, María Guadalupe e 7 máis
Sobre as competencias e prioridades da Comisión Galega de Control da Violencia
- 55642 - 44015 (10/PRE-016252)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre o tratamento das informacións en materia de igualdade
- 55635 - 48056 (10/PRE-016302)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Toja Suárez, María Dolores e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para cumprir o acordo parlamentario referido ás condutas violentas asociadas ao deporte, en particular, no caso da agresión verbal padecida por unha nena nun partido de fútbol entre os equipos de Laxe e Buño
- 55764 - 48685 (10/PRE-016304)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do recoñecemento do xogo da billarda como modalidade deportiva, a súa opinión referida á creación dunha federación de deportes tradicionais e
as actuacións previstas para a promoción e extensión da súa práctica
- 55631 - 50324 (10/PRE-016315)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as razóns da demora da CRTVG na adopción das medidas precisas para incorporar o uso
dunha linguaxe inclusiva da muller nas súas información e a existencia dalgún tipo de protocolo
ou guía que evite a súa exclusión e o uso de estereotipos de xénero na redacción das noticias, así
como as medidas adoptadas e previstas para mellorar no tratamento especializado das noticias de
violencia de xénero
- 55739 - 46089 (10/PRE-016627)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia do orzamento asignado á convocatoria
de subvencións da Consellería de Política Social destinada ás entidades locais para a posta en marcha de iniciativas dirixidas á mocidade durante o ano 2019
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- 55349 - 43694 (10/PRE-016727)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia da existencia dun topónimo deturpado na sinalización
da estrada autonómica OU-536, Ourense-A Pobra de Trives, e as súas previsións respecto da corrección dos que hai nas estradas da súa competencia, así como a realización dalgunha actuación
para ese ﬁn nas que son competencia do Ministerio de Fomento
- 55728 - 49962 (10/PRE-016820)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a data prevista para o nomeamento dun presidente ou dunha presidenta do Consello Social
da Universidade de Santiago de Compostela
- 55628 - 51447 (10/PRE-016831)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
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Sobre o prazo estimado polo Goberno galego para a cobertura da presidencia do Consello Social
da Universidade de Santiago de Compostela por unha muller, así como a valoración da situación
de práctica parálise en que se atopa este órgano
- 55737 - 46242 (10/PRE-017019)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as razóns de demora que presenta o pagamento da libranza para coidados no ámbito familiar
correspondente ao mes de xaneiro de 2019, así como a consideración por parte do Goberno galego
da posibilidade de aumentar a súa contía
- 55744 - 44428 (10/PRE-017476)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as razóns da Corporación Radio e Televisión de Galicia para non lle dar cobertura informativa
á comparecencia de representantes das rías do Burgo e de Vigo na Comisión de Peticións do Parlamento Europeo os días 21 e 22 de xaneiro de 2019 para solicitar a reapertura do expediente referido ao seu saneamento
- 55740 - 45026 (10/PRE-017478)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións respecto da emisión da TVG en HD e full HD, a plataforma OTT 2.0 e as dúas
novas canles temáticas anunciadas
- 55637 - 46034 (10/PRE-017484)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a cobertura informativa dada o 10 de febreiro de 2019 en Telexornal Mediodía, da CRTVG, á
manifestación cidadá en defensa da sanidade pública
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- 55732 - 48899 (10/PRE-017487)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a sanción imposta pola Dirección da CRTVG a un locutor da Radio Galega
- 55731 - 48956 (10/PRE-017488)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o prazo previsto pola CRTVG para a aprobación do estatuto profesional e a creación do Consello de Informativos previstos na Lei 9/2011, dos medios públicos de comunicación audiovisual de
Galicia
Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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1.5. Procedementos relativos a outras institucións e órganos
1.5.4. De ámbito europeo
1.5.4.1. Unión Europea

Resolución da Presidencia, do 18 de setembro de 2019, pola que se admite a trámite o
escrito das Cortes Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do Consello polo que se establecen medidas relativas á execución e ﬁnanciamento do orzamento xeral da Unión Europea en 2020 en relación coa retirada de Reino
unido da Unión [COM(2019) 461 ﬁnal] [2019/0186 (APP)]
-10/UECS-000288 (55835)
Consulta sobre a aplicación do principio de subsidiariedade relativa á Proposta de regulamento do
Consello polo que se establecen medidas relativas á execución e ﬁnanciamento do orzamento xeral
da Unión Europea en 2020 en relación coa retirada de Reino unido da Unión [COM(2019) 461 ﬁnal]
[2019/0186 (APP)]
No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 55835, o escrito das Cortes
Xerais polo que se achega documentación relativa á Proposta de regulamento do Consello polo
que se establecen medidas relativas á execución e financiamento do orzamento xeral da Unión
Europea en 2020 en relación coa retirada de Reino unido da Unión [COM(2019) 461 final]
[2019/0186 (APP)].
Conforme o establecido na norma segunda das Normas reguladoras do procedemento para o control do principio de subsidiariedade nos proxectos lexislativos da Unión Europea (BOPG 27 do 9 de
decembro de 2016), resolvo:
1º. Trasladar o referido escrito á Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, e mais aos portavoces dos grupos parlamentarios e ordenar a súa publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de
Galicia.
2º. Conforme o disposto na norma terceira das citadas normas, no prazo dos dez días naturais seguintes á remisión do proxecto de acto lexislativo, os grupos parlamentarios poderán presentar
propostas de ditame motivado nas que deberán expoñer as razóns polas que consideran que o
proxecto de acto lexislativo da Unión Europea resulta contrario, en todo ou en parte, ao principio
de subsidiariedade.
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As propostas de ditame motivado presentaranse ante a Mesa, que as cualiﬁcará e admitirá a trámite
se reúnen os requisitos establecidos neste acordo.
A ausencia de propostas de ditame determinará a ﬁnalización do procedemento.
3º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa que teña lugar.
Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2019
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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3. Administración do Parlamento de Galicia
3.5. Axudas, bolsas e premios

Resolución do letrado oﬁcial maior, do 18 de setembro de 2019, pola que se corrixen
erros na do 14 de agosto de 2019 pola que se aproba e se fai pública a relación deﬁnitiva
de persoas aspirantes admitidas e excluídas para a concesión de diversas bolsas para a
formación práctica no Parlamento de Galicia
Advertido un erro na Resolución do 14 de agosto de 2019 (Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia
número 520, do 19 de agosto) pola que se aproba e se fai pública a relación deﬁnitiva de persoas
aspirantes admitidas e excluídas para a concesión de diversas bolsas para a formación práctica no
Parlamento de Galicia, procédese a corrixir no seguinte sentido:
Excluír das listaxes de persoas admitidas do anexo 4 da antedita dita resolución, referido á convocatoria de 1 bolsa de formación en recursos humanos e contratación, e do anexo 5, referido á convocatoria de 1 bolsa de formación en xestión parlamentaria, as seguintes persoas:

Nº

APELIDO

5
LOMBARDÍA FERNÁNDEZ
anexo 4
9
MONZÓN PÉREZ
anexo 5

NOME

YASMINA
ENMA

DNI

**6297**
**7481**

En ambos os casos, unha vez examinados os expedientes, constátase que as respectivas titulacións
foron acadadas con anterioridade ao curso académico exixido, independentemente de que se expedisen os títulos con posterioridade. Polo tanto non cumpren co requisito establecido na base
cuarta da convocatoria, «Requisitos exixidos», no seu apartado c): «as titulacións terán que estar
obtidas no ano académico 2013-2014 ou en anos posteriores, o cal deberá acreditarse ao termo
do prazo de presentación das solicitudes».
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Esta corrección de erros non implica a apertura dun novo prazo para a alegación ou emenda de
documentación das persoas excluídas.
Contra a presente resolución poderase interpoñer potestativamente recurso de reposición ante a Oﬁcialía
Maior do Parlamento de Galicia no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da súa publicación
no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das aAdministracións públicas, ou directamente recurso
contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da súa publicación, segundo o artigo 10.1º da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
Santiago de Compostela 18 de setembro de 2019
Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oﬁcial maior
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1321905
Data
10/09/2019 09:11

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 32064, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de don Raúl Fernández Fernández 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), teño a 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: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO8xwMOJhHn5
Verificación:
CVE-PREPAR: f2a471c0-7276-0d68-38a7-b6c5423de1f7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“ 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.
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 posta en marcha 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,
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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

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO8xwMOJhHn5
Verificación:
CVE-PREPAR: f2a471c0-7276-0d68-38a7-b6c5423de1f7
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO8xwMOJhHn5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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176290

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1321904
Data
10/09/2019 09:11

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41679 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 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), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Educación, Universidade e Formación Profesional , que ten o seguinte contido:
“No 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: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROHm4kyLA6r5
Verificación:
CVE-PREPAR: 220ad5e7-ad36-d419-1ea6-07720098a403
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
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segundo o estudo cromático realizado polo Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) para este
tipo de obras.
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: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROHm4kyLA6r5
Verificación:
CVE-PREPAR: 220ad5e7-ad36-d419-1ea6-07720098a403
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROHm4kyLA6r5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1321899
Data
10/09/2019 09:11

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 45123 formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona María de la Concepción Burgo López, sobre “os
datos referidos ao servizo de axuda no fogar financiado polo Goberno galego no concello de
Ferreira de Pantón durante os anos 2017 e 2018, así como as súas previsións respecto do
seu incremento no ano 2019 e a cobertura da demanda existente nese concello”, (publicada
no BOPG número 431 do 14 de febreiro de 2019), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia asignou, durante os anos 2017 e 2018 ao Concello de Ferreira de Pantón, máis
de 4.400 horas do Servizo de Axuda no Fogar (SAF), das que se beneficiaron 90 persoas.
A día de hoxe, o Concello de Ferreira de Pantón dispón de horas mensuais suficientes para atender

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROZfJ7MddkZ5
Verificación:
CVE-PREPAR: 507c83d0-af15-d095-4247-d25509bc8ef1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROZfJ7MddkZ5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/09/2019 9:11:18

176295

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1321897
Data
10/09/2019 09:11

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 45318 formulada polo Grupo Parlamentario
de En Marea a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e don Luís Villares Naveira, sobre “o
número de prazas concertadas que vai ter o Centro de Día da Estrada e as previsións do
Goberno galego respecto da cobertura da demanda existente no concello de servizo de
atención diúrna para persoas dependentes, así como a concesión do permiso de apertura do
centro”, (publicada no BOPG número 431 do 14 de febreiro de 2019), teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:
“O Centro de Día da Estrada é un centro de titularidade municipal co que a Xunta de Galicia non
ten concertada ningunha praza.
Este centro xa conta coa autorización de inicio de actividades de data 14 de febreiro de 2019, para

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROXYfaY69pQ5
Verificación:
CVE-PREPAR: 91cf4a75-ee27-5773-6af8-a9c93e062976
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

un total de 20 prazas”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROXYfaY69pQ5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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176297

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1321892
Data
10/09/2019 09:10

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 45402 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 431 do 14 de febreiro de 2019), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que
ten o seguinte contido:
“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 de Baleira, que está incluído na rede de atención ás persoas maiores da Xunta
CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROsYC51Qqxj9
Verificación:
CVE-PREPAR: 655acb79-f769-cdf5-c120-5ff259e8ea81
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROsYC51Qqxj9
Verificación:
CVE-PREPAR: 655acb79-f769-cdf5-c120-5ff259e8ea81
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROsYC51Qqxj9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1348964
Data
13/09/2019 17:45

RS/ml

En relación coa pregunta con resposta escrita número 46091 , 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 suficiencia do orzamento asignado á convocatoria de subvencións
da Consellería de Política Social destinada ás entidades locais para a posta en
marcha de iniciativas dirixidas á mocidade durante o ano 2019”, (publicada no
BOPG número 435 , do 21 de febreiro de 2019), teño a honra de enviarlle, para así
dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
a contestación formulada pola Consellería de Política Social , que ten o seguinte
contido:
“Coa finalidade de facilitar e promover a realización de actividades de educación non
formal e a participación xuvenil no ámbito local, a Dirección Xeral de Xuventude,
Participación e Voluntariado, dentro das súas actuacións de fomento, convoca unha
liña de axudas dirixida ás entidades locais galegas para a posta en marcha de
iniciativas locais dirixidas á mocidade, dotada orzamentariamente nunha contía de
500.000 euros que consideramos supón un apoio financeiro significativo para que as
entidades locais desenvolvan as súas actuacións en materia de xuventude.

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROe36i87TZs6
Verificación:
CVE-PREPAR: 7e366e71-6c89-4f11-2aa0-f2a0418ace36
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Proba de elo son os máis de 80 proxectos que anualmente se financian a través desta
convocatoria e que permiten a participación da mocidade dos distintos concellos en
actuacións vinculadas ao emprendemento, á promoción de hábitos saudables e
prevención de condutas de risco, ao fomento de actitudes creativas e innovadoras no
ámbito local, etc, cumprindo así cos propios obxectivos previstos na convocatoria.

Tal e como contempla a Orde do 28 de decembro de 2018, a contía máxima da axuda
será de 6.000 euros para o caso das solicitudes individuais e, para as solicitudes
conxuntas, a contía máxima da solicitude será de 15.000 euros se a entidade ou
agrupación está formada por dous concellos e de 22.000 se está formada por tres ou
máis. No caso de concellos resultantes de procesos de fusión municipal poderase
solicitar, así mesmo, un máximo de 15.000 euros no caso de fusión de dous concellos
e de 22.000 se a fusión é de tres ou máis. Dotar dunha maior contía a proxectos que
primen a colaboración e a cooperación enténdese que é beneficioso para a
poboación, e neste caso para a poboación moza. A posta en común dos recursos e a
xestión compartida é algo positivo e esta medida quérese primar e incentivar.

Páxina 1 de 2
176301

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/09/2019 17:45:07

Por último, cómpre destacar que o artigo 9 da Lei 6/2012, do 19 de xuño, de
xuventude de Galicia, fai fincapé na necesidade de fomentar o espírito emprendedor
da mocidade, potenciando actitudes que teñan que ver coa iniciativa propia dos
mozos e mozas, a responsabilidade, o compromiso, etc, así como a necesidade de
poñer en marcha actuacións para facilitar o emprendemento da mocidade. Neste
sentido, son múltiples as medidas desenvolvidas neste ámbito pola Xunta de Galicia,
dende distintas consellerías e con moitos departamentos implicados na xestión de
actuacións neste ámbito. Podemos destacar, dentro da Dirección Xeral de Xuventude,
Participación e Voluntariado, programas como Emprural, que busca fomentar o
emprendemento xuvenil en comarcas rurais ou o proxecto “Catalizador de
oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo
LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020
(POCTEP), entre outros.

Pero tamén se están levando a cabo outras actuacións para o desenvolvemento da
cultura emprendedora desde outros departamentos da Xunta. Por exemplo, desde o
sistema educativo, co fin de espertar este espírito desde idades temperás (a través do
Plan Eduemprende ou dos viveiros de empresa nos centros educativos); tamén
destacan as axudas para a creación de empresas por agricultores mozos con idades
comprendidas entre os 18 e os 40 anos; ou a liña de subvencións para a creación
e/ou investimentos de PEMES de nova creación por parte de persoas emprendedoras
novas, entre moitas outras medidas que desenvolve a Xunta de Galicia para facilitar o
emprendemento dos nosos mozos e mozas.”

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROe36i87TZs6
Verificación:
CVE-PREPAR: 7e366e71-6c89-4f11-2aa0-f2a0418ace36
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROe36i87TZs6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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176303

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1348962
Data
13/09/2019 17:44

RS/ml

En relación coa pregunta con resposta escrita número 46243 , formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao, sobre “as
razóns de demora que presenta o pagamento da libranza para coidados no
contorno familiar correspondente ao mes de xaneiro de 2019, así como a
consideración polo Goberno galego da posibilidade de aumentar da súa contía”,
(publicada no BOPG número 435 , do 21 de febreiro de 2019), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social ,
que ten o seguinte contido:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRODDOkCFfS15
Verificación:
CVE-PREPAR: af989338-5f40-4572-8855-6f0cdc11b788
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“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
tódolos 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 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 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 nun 10%.
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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 temos constancia de retrasos significativos nos
pagos das nóminas da libranza. Estas se tramitan a finais do mes e pode demorar uns
días mentres se 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,
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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/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 48058 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións levadas a cabo polo Goberno
galego para cumprir o acordo parlamentario referido ás condutas violentas asociadas ao
deporte, en particular, no caso da agresión verbal padecida por unha nena nun partido de
fútbol entre os equipos de Laxe e Buño”, (publicada no BOPG número 456 do 4 de abril de
2019), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Secretaría Xeral para o
Deporte, que ten o seguinte contido:
“A Secretaria Xeral para o Deporte constituíu en setembro de 2018 a ‘Comisión Galega de Control
da Violencia’, un órgano que dá cobertura e resposta as denuncias que se producen no contexto
da práctica de competicións oficiais deportivas de ámbito autonómico, provincial, zonal ou local,
toda vez que á Comisión Estatal contra a violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no
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deporte’ dá cobertura ás competicións oficiais deportivas de ámbito estatal.
Despois de que o Consello da Xunta aprobase o 31 de maio de 2018 o decreto polo que se
regula a composición e funcionamento da Comisión Galega de Control da Violencia e o
procedemento sancionador na materia, a súa constitución posibilita actuar directamente e non só
en vía de revisión de decisións federativas en temas de violencia.
A constitución da Comisión era unha demanda da sociedade ante as imaxes que todos temos
gravadas na retina de enfrontamentos entre espectadores, insultos aos deportistas e aos árbitros
ou comportamentos nada desexables de adestradores. A prioridade da Xunta é a de prevención,
sensibilización e a educación nos valores do deporte. No caso de que para protexer eses valores
sexa preciso sancionar, farase con firmeza. É preciso mandar unha mensaxe clara de tolerancia
cero fronte a calquera conduta violenta no deporte pero sen criminalizar ao conxunto do deporte
galego. De feito, segundo os datos da Comisión estatal contra la violencia en el deporte do CSD,
na tempada 2017-2018 Galicia rexistrou un 1,87% de competicións deportivas de ámbito estatal
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con incidentes violentos, unha porcentaxe inferior á media de todo o conxunto do Estado que se
sitúa no 2,41%.
Ata agora, a nivel autonómico, só o Comité Galego de Xustiza Deportiva podía actuar ante un
incidente violento sempre que se producise unha denuncia, en vía de recurso ou apelación, dentro
do exercicio da potestade disciplinaria deportiva.
Coa constitución da Comisión Galega de Control da Violencia, Galicia convértese nunha das
primeiras comunidades autónomas do país en poñer en marcha esta útil ferramenta para a
erradicación da violencia no ámbito deportivo. Esta Comisión reúnese como mínimo dúas veces
durante o ano natural e as súas funcións organízanse en dous grupos: preventivo e sancionador.
No mes de marzo do presente ano produciuse a primeira xuntanza con contido da Comisión
Galega de Control da Violencia. Nesta primeira reunión estudáronse dez feitos relacionados con
actitudes violentas nas competicións deportivas de Galicia producidos nas últimas datas. Deste
xeito, resolveuse a apertura de catro expedientes sancionadores e seis dilixencias previas co
obxecto de identificar ás persoas responsables dos devanditos feitos.
Dentro destes casos analizados destaca a conduta discriminatoria por razón de sexo sobre unha
menor de idade categoría alevín no campo municipal de Laxe (A Coruña) (Expediente 4/2019).
O feito denunciado pola propia Comisión que actuou de oficio (como consecuencia de petición
razoada da Real Federación Galega de Fútbol que solicita abrir dilixencias previas) ante as
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noticias saídas en prensa foi que o 5 de marzo de 2019 no Campo municipal de Laxe durante o
partido alevín Laxe-Buño, unha persoa do público sen identificar dixo, referíndose a unha
xogadora, ‘agarrádelle polas tetas ou tédeslle medo’, ‘marimacho’ etc...
Ao ser os infractores descoñecidos, acordouse, por unanimidade, tal e como establece o artigo
23.4 do Decreto 63/2018 e co fin de coñecer as circunstancias concretas do caso (entre elas
identificar a ou ás persoas responsables dos feitos denunciados) abrir un período de información e
actuacións previas.
Este acordo foi notificado á Real Federación Galega de Fútbol, á Policía Local de Laxe, ao club
Deportivo Buño é a S.D. Laxe. A Policía Local contestou que non ten información xa que non foi
requirida para prestar servizo. A RFGF non envía nova información á xa achegada coa petición
razoada. A S.D. Laxe contesta nos mesmos termos que na denuncia remitida á RFGF e que
consta no expediente. Asemade remite un comentario de facebook do adestrador do CD Buño.
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O Club Deportivo Buño non recolle a notificación remitida por correo certificado (ausente de
reparto) polo que con posterioridade se lle remite a providencia por correo electrónico á conta que
utiliza a RFGF para comunicarse co club sen obter resposta algunha.
O 6 de maio de 2019 execútase a notificación pola sede electrónica da Xunta de Galicia. Ao non
atopar destinatario é rexeitada transcorridos 10 días. Do mesmo xeito tentouse contactar cos
responsables do Club Deportivo Buño por vía telefónica (teléfono remitido pola RFGF e que
aparece na páxina web) sen obter resposta.
O artigo 149.2 letra e) da Lei do Deporte di que é obriga das persoas organizadoras de
competicións prestar a máxima colaboración ás autoridades gobernativas para a prevención (...) e
colaborar na identificación dos autores das condutas incluídas na presente Lei. Isto podería
cualificarse como unha infracción grave ou leve segundo os artigos 157.2 b) e 157.3.
A día de hoxe non está identificado o autor dos feitos coñecidos, polo que a Comisión Galega de
Control da Violencia acordou requirir de novo á colaboración do club coa advertencia da posible
incorrencia nunha infracción no caso de non facelo”.
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: 48686, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Bará Torres

e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto
do recoñecemento do xogo da billarda como modalidade deportiva, a súa opinión
referida á creación dunha federación de deportes tradicionais e as actuacións previstas
para a promoción e extensión da súa práctica”, (publicada no BOPG número 459 do 10 de
abril de 2019), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Secretaría Xeral para o
Deporte, que ten o seguinte contido:
“No pasado mes de maio celebrouse no recinto feiral de Silleda a II Xornada de Xogos
Tradicionais Galegos, unha iniciativa organizada polo departamento de deportes da Xunta de
Galicia, denominada BBC -Billarda, Bolos e Chave- e que representan o auténtico tridente do
deporte autóctono galego. Na programación deste ano participaron un total de 300 nenos e
nenas procedentes de 13 centros educativos -CPI O Toural de Vilaboa (21), CEIP Coirón Dena
de Meaño (35), CEIP Quintela de Redondela (16), CEIP Tirán de Moaña (14), CPR Abrente de
Sanxenxo (25), CPR San José de Pontevedra (22), CEIP Ramón Valenzuela de Bandeira (19),
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CEIP Pérez Viondi da Estrada (57), CEIP Xeve de Pontevedra (16), CEIP Foxo da Estrada (11),
CEIP Froebel de Pontevedra (15), CPR San Fermín de Caldas (25) e o CEIP Rocío de Vigo
(20)-, e que se suman aos 500 rapaces e rapazas de 16 centros da pasada edición -o CEIP O
Foxo, o CPR Nosa Señora Lourdes, o CEIP Pérez Viondi, o CEIP Silleda (A Estrada), o CEIP de
Coirón-Dena, o CEIP Torre Illa (A Illa de Arousa), o CPR San José (Pontevedra), o CEIP Ramón
Valenzuela (Silleda), o CEIP Sequelo (Marín), o CEIP Plurilingüe de Tirán (Moaña), o CEIP A
Paz Tintureira (Vigo), o CEIP de Quintela (Redondela), o CPI de Toural (Vilaboa), o CPR San
Fermín (Caldas de Reis), o CPR Abrente (Sanxenxo), o CEIP San Roque de Darbo (Cangas)-.
Finalizada a xornada deste ano, e como xa sucedera no 2018, debemos felicitarnos da
destacable repercusión mediática que o evento alcanzou -e que mesmo neste ano contou coa
cobertura do programa da Radio Galega ‘Convivir deportivo’ de Alfonso Pardo-, pero, sobre

páxina 1 de 5

176311

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/09/2019 09:56:36

todo, hai que felicitarse tamén polo enorme éxito que, unha edición mais, estas tres
modalidades tiveron entre os nosos escolares.
En total, entre 2018 e 2019, 800 nenos e nenas de diferentes centros educativos achegáronse
aos deportes autóctonos grazas ao programa Xogade da Xunta de Galicia, cumpríndose así a
máxima do programa que xunta toda a oferta deportiva e lúdica, escolar e federada, promovida
pola Xunta de Galicia. Porque é obxectivo deste programa brindarlles aos nosos escolares a
posibilidade de practicar deporte e actividade física, fomentando e estendendo o deporte
educativo e saudable a toda a sociedade dende as idades máis temperás.
Os xogos autóctonos contribúen á socialización dos nosos nenos e nenas, potencian a súa
creatividade, precisan de movementos que desenvolven o esquema corporal, o equilibrio, a
orientación…, están asociados á literatura de tradición oral, poden practicarse de forma
espontánea, case sen necesidade de materiais e o que é tan ou máis importante, fomentan
valores como a cooperación, o traballo en equipo, o xogo limpo, a resolución de conflitos, o
respecto, o recoñecemento do esforzo como medio para acadar metas e a aceptación das
regras establecidas.
O programa de divulgación e expansión destes xogos no ámbito educativo xa está en marcha. A
Xunta de Galicia está a traballar nunha unidade didáctica para que todos os nenos e nenas dos
centros educativos de Galicia poidan desfrutar dos xogos autóctonos e populares.
A idea é elaborar unha proposta didáctica para integrar os xogos autóctonos galegos na
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educación primaria. Esta proposta conta dentro da súa programación cun relatorio específico
sobre a billarda que se centrará na presentación deste xogo, exposición teórica, progresión
didáctica da billarda na educación primaria e práctica.
Ademais, tamén haberá outras unidades dedicadas aos bolos celtas, á chave e por último, o
encontro escolar de xogos autóctonos que se pretende que chegue a todos os escolares de
Galicia.
A través desta unidade didáctica impartida por profesionais de recoñecido prestixio no ámbito
da pedagoxía e na divulgación dos xogos autóctonos galegos, o mestre ou mestra dará a
coñecer os xogos autóctonos no colexio, concretamente en 6º de educación primaria. Para isto
contará coa unidade didáctica facilitada no curso que consta de 6 sesións a implementar no
centro. O Servizo de Deportes contará con catro kits de xogos auctóctonos que distribuirá a
través das Agrupacións Deportivas Escolares. Estas agrupacións farán un reparto, de maneira
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rotatoria, entre os centros educativos participantes da súa zona. Cada kit está composto polo
seguinte material:
- Xogo da billarda: 1 palán + 1 billarda
- Xogo dos bolos: 2 bolas + 20 bolos
- Xogo da chave: 1 chave con base + 6 pellos ou pesos
Todo este traballo obedece a un pulo decidido que a Xunta de Galicia está a dar ao deporte
tradicional galego.
Un impulso referendado no Parlamento de Galicia e ratificado con actuacións como o convenio
coa CRTVG que lle dará maior visibilidade ao deporte popular ademais do deporte feminino,
base ou adaptado.
Días despois, a Agrupación Deportiva do Baixo Miño organizaba outra en Tomiño, e que contou
coa participación de 7 Centros educativos que formaron 12 equipos de 10 xogadores e
xogadoras cada un (en total 120 nenos e nenas de 6º curso de primaria), que competiron todos,
por un sistema de rotación nas tres modalidades. Asemade, do 4 e 5 de xuño, tivo lugar no
Parque da Avisoureira no Centro Cultural de Guláns unha nova xornada organizada esta vez
pola Asociación Deportiva Escolar do Condado e da Pardanta –concello de Ponteareas-. Unha
iniciativa na que se levaron a cabo un total de 14 xogos e na que se prevé a participación de
máis de 715 nenos e nenas.
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Pero o apoio da Secretaría Xeral para o Deporte ao deporte tradicional non se leva a cabo
unicamente a través de xornadas de xogos populares. O art. 15 da nosa Lei do Deporte
establece que ‘as administracións públicas de Galicia promoverán a recuperación, o
mantemento, a práctica e o desenvolvemento dos deportes autóctonos, propios da Comunidade
Autónoma, en colaboración coas entidades oficialmente recoñecidas neste ámbito’, e iso é o
que está a facer a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia.
Tres federacións deportivas galegas amparan o deporte popular de Galicia: federación galega
de bolos, de chave e de petanca. Todas elas, aumentan o orzamento consignado respecto aos
convenios de colaboración coa Secretaría Xeral para o Deporte neste 2019. En total falamos de
42.238 euros que representan un incremento do 9,8% con respecto ao consignado en 2018. Un
empuxe económico que sustenta un espectro de licencias federativas que, neste 2019 é de
1.965 .

páxina 3 de 5

176313

Respecto ao recoñecemento como modalidade deportiva da billarda, segundo a Lei 3/2912, do
2 de abril do deporte de Galicia, é competencia da Administración autonómica ‘recoñecer e
cualificar novas modalidades e especialidades deportivas, así como establecer os criterios e
requisitos para o seu recoñecemento’. Enténdese por modalidade deportiva o conxunto de
prácticas e regras que conforman unha forma peculiar de práctica deportiva con carácter
autónomo e diferenciado de calquera outra. A determinación dunha modalidade deportiva farase
sobre a base das técnicas utilizadas para o exercicio, a destreza necesaria, a diferenciación con
outras modalidades, a implantación e o nivel de práctica.
Para o recoñecemento dunha modalidade deportiva terase en conta, entre outros factores, a
existencia desta no ámbito internacional, estatal e autonómico, a súa relevancia e
especificidade, a práctica autóctona, o número de practicantes e a estrutura asociativa que a
avale.
Coñecemos de boa man o incremento dos practicantes da billarda nos últimos anos e
atendendo aos outros criterios que veño de nomear, o Partido Popular cre que é conveniente
que a Secretaría Xeral para o Deporte -sempre claro está da man dos axentes e entidades
concernidas-, estude a posibilidade de que esta disciplina sexa recoñecida como modalidade
deportiva. Un trámite que nos consta que este departamento xa ten comenzado.
O obxectivo da Xunta de Galicia é recoñecer todas aquelas modalidades deportivas que xunten
os criterios suficientes para selo, como así o fixo no ano 2011 coa modalidade de baile
deportivo. De feito, hai escasas semanas a Secretaría Xeral para o Deporte levou a cabo unha
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reunión cos principais clubs de baile deportivo de Galicia para comezar os trámites da creación
da federación deportiva. Agardamos que coa billarda ocorra un proceso similar.
Desde a Xunta estamos convencidos de que da fortaleza xorde da unión. O noso deporte
autóctono, como ben di a propia Lei do Deporte de Galicia, é un elemento integrante da nosa
cultura, patrimonio cultural da Comunidade Autónoma. E cremos que a mellor actuación posible
para a súa defensa, promoción e crecemento –para a súa maior implementación e
xeneralización da práctica entre a poboación-, pasa por unir forzas e medrar xuntos, polo que a
Xunta de Galicia pretende, conforme a normativa en vigor e promovendo no seu caso os
cambios que foran pertinentes e de común acordo coas partes afectadas, propoñer a
constitución dunha única federación galega de deportes autóctonos, que veña a xuntar e
optimizar os comúns intereses dos nosos deportes autóctonos. Contando coa colaboración e o
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pulo de todos, poderase establecer unhas bases mais sólidas de crecemento para as nosas
modalidades deportivas como ocorre noutros casos doutras comunidades autónomas:
Federación de Castilla y León de Deportes Autóctonos, Federación Aragonesa de Deportes
Tradicionales, Fed. Juegos y Deportes Tradicionales Comunidad Valenciana.
De feito, o pasado 4 de xuño de 2019, o Grupo Parlamentario do Bloque Galego presentou no
Parlamento de Galicia unha Proposición non de Lei sobre as actuacións que debe levar a cabo
o Goberno galego en relación co xogo da billarda. O texto aprobado por unanimidade foi o
seguinte:
‘O Parlamento insta a Xunta de Galicia a:
1. Recoñecer a billarda como modalidade deportiva.
2. Abrir un proceso de diálogo coas entidades que traballan no eido dos deportes tradicionais
para
avaliar a posibilidade de crear una Federación Galega de Deportes Autóctonos.
3. Desenvolver un programa de divulgación e expansión da billarda no ámbito educativo e no
conxunto da sociedade. Para tal fin, estender a toda Galicia o módulo creado pola Secretaría
Xeral de Deportes (dentro do programa XOGADE), difundido pola Consellería de Educación no
ámbito da Delegación de Pontevedra, de divulgación do xogo da billarda no ámbito escolar.
4. Fomentar e apoiar as competicións de billarda que se desenvolven en Galicia, así como o
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intercambio con outros países.
5. Incluír os espazos para o xogo da billarda no Plan de Infraestruturas Deportivas de Galiza’.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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 49963 , formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luis Manuel Álvarez
Martínez e dona María de la Concepción Burgo López, sobre “a data prevista para o
nomeamento dun presidente o presidenta do Consello Social da Universidade
de Santiago de Compostela”, (publicada no BOPG número 479 , do 22 de maio de
2019), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Educación, Universidade e Formación Profesional , que ten o seguinte contido:
“Como xa se explicou no Parlamento de Galicia, o nomeado presidente ou presidenta
do Consello Social da Universidade de Santiago, ten un procedemento e está
regulado por lei.
Para dar resposta á información solicitada remitímonos ao Diario Oficial de Galicia
(DOG), número 17, correspondente ao martes, 10 de setembro de 2019, no que se
publica o Decreto 104/2019, do 5 de setembro, polo que se nomea presidenta do
Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela a Cecilia Sierra Rey.
Pode consultarse no enlace:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190910/AnuncioC3B0-0609190002_gl.html
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Engadir que no mesmo DOG aparece publicado o Decreto 103/2019, do 5 de
setembro, polo que se dispón o cesamento de José María Arias Mosquera como
presidente do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de 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/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 50325, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns da demora da CRTVG na adopción das
medidas precisas para incorporar o uso dunha linguaxe inclusiva da muller nas súas
informacións e a existencia dalgún tipo de protocolo ou guía que evite a súa exclusión e
o uso de estereotipos de xénero na redacción das noticias, así como as medidas
adoptadas e previstas para mellorar no tratamento especializado das noticias de
violencia de xénero”, (publicada no BOPG número 483 do 5 de xuño de 2019), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento
de Galicia, a contestación formulada pola Corporación de Radio e Televisión de Galicia e a
Secretaría Xeral de Medios, que ten o seguinte contido:
“A Corporación Radio e Televisión de Galicia ten un renovado compromiso na implicación e
desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres
CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROIGxmemtGp8
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e homes, sen discriminación por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas
para conseguir a igualdade real. Neste contexto a Corporación RTVG dispón, ademais da
autorregulación e compromiso dos redactores e redactoras, de procesos, a nivel de soporte,
para avanzar nestes obxectivos, nomeadamente a Comisión de Contidos e Igualdade
constituída no seu Consello de Administración e o proxecto de igualdade corporativo. A
Comisión de Igualdade do Consello de Administración celebrou no 2018 un total de seis
reunións.
Tamén, no 2018 foi constituída unha Comisión de Igualdade paritaria entre a Corporación e a
parte social, a cal se reuniu nese ano en 5 ocasións. O seu obxectivo é traballar na implantación
dun Plan de Igualdade, de acordo coa definición dese principio que establece a Lei orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes. As xuntanzas de
2018 versaron sobre o establecemento dun regulamento interno de funcionamento da comisión
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e sobre as diferentes propostas de cara ao comezo da elaboración dun plan de igualdade
empresarial para a Corporación. Os traballos esténdense ao actual ano 2019 de cara á
redacción do devandito Plan de Igualdade.
Na pregunta sinálase o caso duns titulares nos que se emprega o xénero masculino na
redacción duns textos. Isto leva á reflexión sobre o inxente traballo de redacción e corrección
diario, de aproximadamente ata 300 printers ou tituliños diarios na canle pública galega, feito
ante o cal hai que aceptar unha certa variedade de resultados.
Seguindo na liña de promoción da igualdade, cabe sinalar que a CRTVG é a canle autonómica
que mais deporte feminino emite e visibiliza, segundo datos dun informe elaborado por
Barlovento Comunicación en que se analizan as retransmisións deportivas desde o ano 1992
ata a actualidade. Os resultados revelan que a Televisión de Galicia, a través da tvG2, é a
segunda canle de televisión xeralista que máis deporte feminino emite, e a primeira de todas as
autonómicas de España.
Os medios públicos galegos queren promover a actualidade que xeran as deportistas galegas a
través da TVG, a G2, a Radio Galega e as canles dixitais (crtvg.gal e as redes sociais). Todo
este esforzo foi recompensado en 2018 co Premio do Deporte Feminino Galego da asociación
Mulleres Deportistas Galegas outorgados aos programas ‘Galicia en Goles’ e ‘Galicia en
Toquio’, e todos os días coa fidelidade da audiencia.
Así mesmo, a CRTVG atópase entre as 15 empresas galegas que obtiveron maior puntuación
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no indicador ARDÁN de ‘Empresa Igual’, segundo o informe de resultados sobre a igualdade de
xénero nas empresas galegas publicado recentemente con datos de 2018 por ARDÁN, o
servizo de información empresarial desenvolvido polo Consorcio da Zona Franca de Vigo. Os
medios públicos galegos, no posto número 11 da listaxe, comparten táboa con empresas como
Coremain, Casino de La Toja, Benito Abalo, Heva Deter Hispánica, CZ Veterinaria, Frigoríficos
de Vigo, La palloza gallega ou Inversiones Arteixo, entre outras.
Por outra parte, as redaccións da TVG e da RG seguen tamén as recomendacións do Consello
de Administración da CRTVG sobre o tratamento dos casos de violencia machista. Neste senso
tamén cabe sinalar que a Corporación está representada no Observatorio Galego da Violencia
de Xénero previsto na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e tratamento
integral da violencia de xénero e regulado no Decreto 157/2012, do 5 de xullo de 2012, polo que
se desenvolve a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e tratamento integral da
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violencia de xénero no relativo aos órganos consultivos e de participación. Un dos eixos
fundamentais do seu traballo é a prevención de todo tipo de violencia machista e, por iso, ten
encomendadas entre outras, a función de vixiar e denunciar que non haxa discriminación sexual
na publicidade.
No seo do dito observatorio, creouse unha comisión asesora de publicidade non sexista, que
velará pola eliminación dos sexismos nas mensaxes publicitarias e pola incorporación de
accións positivas que contribúan, dende un ámbito tan importante como a publicidade, a
erradicar todo tipo de discriminación por razón do sexo das persoas.
Así mesmo, a cuarta campaña RSC da CRTVG de 2018 estivo dedicada á igualdade, cunha
acción de comunicación arredor do Día Mundial da ONU para a Ciencia e para a Paz (10 de
novembro), e coa finalidade de facer unha posta en valor da muller e das vocacións científicas,
técnicas e artísticas entre as nenas galegas. Esta acción contou coa colaboración das tres
universidades galegas, coa finalidade de achegar a CRTVG á sociedade, e coa participación de
máis dunha ducia de investigadoras, profesionais ou alumnas no eido coñecido como STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts, and Maths). Procurouse o maior impacto posible a
través da imaxe verdadeira de galegas que poidan representar modelos de valor para as nenas
e mozas. Tamén está prevista una campaña arredor da promoción da muller no terceiro
trimestre de 2019.
Por outra banda, a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza e a CRTVG renovaron en novembro de 2018 un convenio de colaboración en materia
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de igualdade, dirixido a realizar accións conxuntas dirixidas á promoción da igualdade e da loita
contra a violencia de xénero .
Mediante esta colaboración, preténdese contribuír a reforzar a integración do principio de
transversalidade de xénero na administración pública galega, de cara a conseguir unha maior
eficiencia na intervención a favor da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e
homes, xa que, pola súa implantación en Galicia, este é o medio idóneo para a difusión das
accións de información, divulgación e sensibilización dirixidas á sociedade galega en xeral.
A Corporación RTVG potencia a visibilidade e audibilidade das mulleres dentro da súa
programación, emprega unha linguaxe e/ou imaxes non sexistas, especialmente no ámbito da
publicidade, prestando atención informativa e dando cobertura a actividades como o Día
Internacional para a eliminación da violencia de xénero (25 novembro) ou o Día Internacional da
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Muller (8 de marzo). E os medios públicos galegos inclúen o número de teléfono de información
ás mulleres nos programas, reportaxes e/ou espazos relacionados co ámbito da promoción da
igualdade e da loita contra a violencia de xénero.
Engadir, por outra banda, que dende hai anos, a Xunta de Galicia e outros organismos e
entidades veñen promovendo entre os medios de comunicación a implantación de códigos de
autorregulación coas pautas a seguir para un tratamento axeitado das informacións en materia
de igualdade e violencia de xénero, abordando estas con rigor e respecto á dignidade das
mulleres e os seus fillos, e contribuíndo na loita contra ideas e prexuízos rexeitables e -por
desgraza- aínda arraigados na sociedade.
As Secretarías Xerais da Igualdade e de Medios -en cumprimento do artigo 9.1 da Lei 11/2007
galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero- teñen elaborado e
difundido un Código de boas prácticas destinado aos medios de comunicación e os seus
profesionais, un código que tomou como base e actualizou a denominada ‘Declaración de
Compostela’.
Tanto este como calquera outro código de autorregulación nas materias das que estamos a
falar, coinciden basicamente nas súas directrices e obxectivos.
As informacións que se publican ou emiten a diario, relacionadas coa igualdade e a violencia de
xénero, poñen de manifesto o traballo responsable dos medios de comunicación á hora de
abordar con rigor e respecto este tipo de noticias. É un feito evidente que o tratamento
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informativo dos casos de violencia de xénero ten mellorado considerablemente nos últimos
anos.
Consideramos que a ética e a responsabilidade profesional, xunto cun coñecemento na materia,
son elementos suficientes para que os medios de comunicación colaboren de forma efectiva
para remover conciencias ante ideas e condutas inxustas, vexatorias e discriminatorias e, así,
avanzar na súa erradicación.
O Observatorio Galego da Violencia de Xénero, a Comisión Asesora de Publicidade non Sexista
e o Consello Galego das Mulleres, desenvolven un importante labor como órganos de consulta,
estudo e colaboración en materia de igualdade e violencia de xénero.
Todo isto sen prexuízo de que calquera denuncia presentada sobre unha presunta
irregularidade o incumprimento das referidas normas, determinará a reacción inmediata por
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parte dos órganos administrativos correspondentes da Xunta, que implementarán as actuacións
pertinentes tendentes a corrixir calquera vulneración ou irregularidade, coas consecuencias
coercitivas que puideran corresponder de conformidade coas normas establecidas na materia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 41790, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “o prazo previsto
polo Goberno galego para atender as demandas referidas á implantación da Psicoloxía
clínica no Sergas”, (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 Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“O número de prazas convocadas de psicoloxía clínica nas últimas convocatorias de atención
especializada foi de 12.
En todos os servizos de psiquiatría de Galicia a atención aos trastornos mentais lévase a cabo
na Unidade de Saúde Mental (da que forman parte psicólogos clínicos) que manteñen unha
colaboración e coordinación con atención primaria garantindo a atención integral para os
doentes con trastornos mentais.
Neste momento estase a levar a cabo por parte da Consellería de Sanidade e do Servizo
Galego de Saúde un proceso de actualización do modelo integral de asistencia en Atención
Primaria, tentando adaptar dito modelo ás necesidades actuais dos doentes. Para isto se está a
CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
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traballar conxuntamente cos profesionais implicados nesta atención”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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

176325

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/09/2019 10:03:54

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROLuWF8Ubxi8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 10:03:54

176326

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345685
Data
13/09/2019 10:03

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42119 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona Noela
Blanco Rodríguez, sobre “o balance da Xunta de Galicia sobre a avaliación da sanidade
pola cidadanía galega”, (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
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O barómetro sanitario, é unha enquisa realizada dende 1993 polo Ministerio de Sanidade,
mediante un convenio de colaboración co “Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)”, na
que se pregunta por diferentes cuestións relativas á valoración que para a poboación ten a
sanidade en España, con particular énfase no Sistema Nacional de Saúde (SNS).
En canto a satisfacción xeral co sistema sanitario público é satisfactorio para a maioría da
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cidadanía: nunha escala de 1 a 10 o 86% asígnalle unha puntuación igual ou maior de 5, e un
52,2% igual ou maior de 7. A media de Galicia é de 6,49 puntos sobre 10 (6,68 no SNS).
Se analizamos a tendencia desde que se fai a pregunta (2002) comprobamos que 2017 é o ano
coa valoración máis elevada. No ano 2002, a puntuación era de 5,40 ocupando Galicia o último
lugar; no ano 2008 foi de 5,87 ocupando o penúltimo lugar e no 2017, ano coa puntuación máis
elevada con 6,49 estamos de antepenúltimos pero aínda por debaixo de Galicia está Andalucía.
En Atención Primaria o 88,5% dos usuarios destes servizos en Galicia consideran que a
atención prestada foi boa ou moi boa, cifra lixeiramente superior a media estatal (87,4%).

páxina 1 de 2

176327

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/09/2019 10:03:47

O 78,8% dos pacientes de Galicia que foron atendidos nas Consultas Externas Hospitalarias
polos especialistas médicos refire unha atención boa ou moi boa (83,5% no SNS de media).
Neste caso por exemplo, as persoas que refiren un ingreso hospitalario nos últimos 12 meses
foron 36.
O 72,8% das persoas que tiveron ingresos en Hospitais Públicos do Servizo Galego de Saúde
din que a atención recibida durante a súa estadía foi boa ou moi boa (cifra por debaixo da
media estatal 86,6%).
Das persoas que utilizaron os Servizos de Urxencias públicos en Galicia o 84,7% refiren unha
moi boa ou boa atención (78,1% no SNS).
Polo que se refire a elección da sanidade privada fronte a pública, segundo se desprende do
barómetro no ano 2006 a cifra máis alta foi de 29,49%, no 2017 é de 18,4%. A media no
Sistema Nacional de Salud é de 25,7 % e a de Andalucía é de 33,6 %.
Con toda esta información podemos decir que, habendo marxe para a mellora, a sanidade
pública de Galicia é un dos servizos públicos mellor valorados polos cidadáns.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
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Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42120 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona
Noela Blanco Rodríguez, sobre “a situación das urxencias no Hospital do Salnés”,
(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 Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“No Hospital do Salnés todos os servizos viron aumentados os seus espazos físicos que se
acompañaron dunha importante innovación tecnolóxica e da dotación de cada un dos
servizos cos materiais de última xeración, destacando así mesmo a importante dotación de
recursos humanos. Non se pechan servizos, senón que se melloran.

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROGlzgQcysq9
Verificación:
CVE-PREPAR: 358eeb15-f0c4-87d7-c411-b9e0f53eedf2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O Hospital do Salnés non só non perde calidade se non que está sempre á procura de
mantela e mellorala.
Os Servizos de Urxencias dos hospitais públicos de Galicia contan con profesionais ben
formados e de alta cualificación, así como con infraestruturas e equipamento adecuados; e
traballan con protocolos e sistemas de información que permiten o desenvolvemento da súa
actividade cun elevado nivel de calidade.
Son Servizos dimensionados, tanto en estrutura física como en recursos humanos e
técnicos, para atender dunha maneira axeitada a un número determinado de pacientes, en
base a poboación de referencia que atenden.
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O desenvolvemento destes servizos nas últimas décadas é unha cuestión indiscutible:
reformas estruturais, dotación de persoal, plans de continxencia estacionais, diferentes
procesos, vías clínicas, circuítos alternativos, etc.
O Hospital do Salnés conta cunhas novas urxencias desde 2016, dotadas de 10 boxes de
diagnóstico e tratamento, 2 boxes de asistencia vital, 2 boxes de triaxe e 14 postos de
observación e un área de urxencia pediátrica diferenciada.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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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REXISTROGlzgQcysq9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 10:03:39

176332

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1341671
Data
12/09/2019 14:08

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42121, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona Noela
Blanco Rodríguez, sobre “a diminución da partida orzamentaria para investigación
sanitaria nos orzamentos 2019”, (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
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Xerente do Servizo Galego de Saúde á pregunta oral
en número 42146 que tivo lugar na Comisión 5ª do 14 de febreiro de 2019.
A intervención pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2019-02-14?part=0ee401a6-9bb1-4883-bfab-2a9c55271515&start=7608 ”.

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO2Zl6C0lHt5
Verificación:
CVE-PREPAR: 59245b07-a392-e7b0-2709-056860014e65
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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176333

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
12/09/2019 14:08:52

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO2Zl6C0lHt5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 12/09/2019 14:08:52

176334

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345679
Data
13/09/2019 10:03

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42122 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona
Noela Blanco Rodríguez, sobre “a valoración do Goberno de Galicia sobre a situación
das persoas afectadas por fibromialxia”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo director xeral de Asistencia Sanitaria á pregunta oral
en comisión número 40587, que tivo lugar na Comisión 5ª do 11 de decembro de 2018.
Pode consultarse a intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2018-12-11?part=71ecdd33-06a7-4c47-a9e5-e33dd7ca699b&start=8608

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO4VklXWPxw6
Verificación:
CVE-PREPAR: d5925a57-8507-16a0-1af6-ecee0b3440f4
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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176335

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/09/2019 10:03:31

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO4VklXWPxw6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 10:03:31

176336

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345675
Data
13/09/2019 10:03

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42127, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona Noela
Blanco Rodríguez, sobre “a implantación da carreira profesional para o persoal do Sistema
sanitario galego”, (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 Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“O Acordo referido foi asinado o 6 de xullo de 2018 pola Administración Sanitaria e as
organización sindicais CIG, CESM, UGT, CSIF e SATSE (Diario Oficial de Galicia do 30 de xullo
de 2018). Trátase dun acordo da Mesa Sectorial que regula a carreira profesional do persoal
das institucións sanitarias públicas de Galicia. Non regula -porque non pode regular- a carreira
profesional do persoal da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, xa sexa
dos corpos de Administración xeral ou dos corpos de Administración especial, entre os que se
inclúe o persoal funcionario da Escala de Saúde Pública e Administración Sanitaria.
A Xunta de Galicia -a través da Dirección Xeral da Función Pública (Consellería de Facenda)leva meses negociando, coas organizacións sindicais representativas, a carreira profesional
doutros colectivos de empregados públicos, entre eles o persoal da Administración Xeral da

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROJvaCZhzvc5
Verificación:
CVE-PREPAR: 4fa66a85-5da4-f837-0945-8d2ac36e67e0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Comunidade Autónoma de Galicia e, polo tanto, tamén a do persoal funcionario da Escala de
Saúde Pública e Administración Sanitaria”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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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176337

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/09/2019 10:03:19

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROJvaCZhzvc5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 10:03:19

176338

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345658
Data
13/09/2019 10:03

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42156 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a cobertura das baixas e vacacións dos facultativos no
Centro de Saúde de Vedra”, (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 Sanidade,
que ten o seguinte contido:
“As ausencias dos profesionais e as súas substitucións son valoradas no conxunto da Área
utilizando os recursos dos que se dispoñen naqueles servizos onde son mais necesarios.
Sempre que é posible se procede a cobertura.
No caso concreto do Centro de Saúde de Vedra, debido as vacacións dun facultativo coincidente
coa baixa maternal doutra, e a carencia de facultativos, non se puido substituír na época do nadal
quedando a maior parte dos días dous facultativos que asumiron a consulta do ausente sen que
en ningún momento diminuíra a calidade asistencial e nunca ningún doente quedou sen
asistencia.
Desde a Xerencia informouse ao Concello de Vedra que en canto se dispoñera de persoal
CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROEb3c19rqr7
Verificación:
CVE-PREPAR: e5104331-fc83-d788-bc91-7f2cc6c1c101
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

cubriríase a baixa da titular que estaría ausente ata o 29 de xaneiro.
O 4 de xaneiro foi contratada unha médico substituta de forma continua ata a incorporación da
titular.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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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176339

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/09/2019 10:03:01

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROEb3c19rqr7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 10:03:01

176340

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1321902
Data
10/09/2019 09:11

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42179 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 que fai a Xunta de Galicia
respecto do estado no que se atopa a estrada autonómica OU-533”, (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 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

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROiRTVb8ZR04
Verificación:
CVE-PREPAR: d2744f30-dcc1-8173-4168-7e2662bc49d2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

publicadas no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia número 421, do 29 de xaneiro de 2019”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
páxina 1 de 1

176341

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
10/09/2019 09:11:33

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROiRTVb8ZR04
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/09/2019 9:11:33

176342

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345657
Data
13/09/2019 10:02

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42373 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don
Julio Torrado Quintela , sobre “as previsións da Xunta de Galicia ao respecto da reparación
das deficiencias denunciadas polos profesionais e usuarios do centro de saúde do
Couto, en Ourense”, (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 Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Xerente do Sergas á pregunta número 42374 que tivo
lugar na Comisión 5ª do día 23 de xaneiro de 2019.
Pode consultarse esta intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-social-

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROre8hArROc8
Verificación:
CVE-PREPAR: 5a6b1082-9d89-2688-2387-cd2c0e2d0352
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

emprego-2019-01-23?part=5aaab6f3-357f-40b4-a75d-f47e025d34fa&start=7183
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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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176343

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/09/2019 10:02:53

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROre8hArROc8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 10:02:53

176344

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345654
Data
13/09/2019 10:02

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42454, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas adoptadas pola Xunta de
Galicia para garantir as condicións de traballo do Laboratorio de Saúde Pública de
Galicia, en Lugo”, (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 Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo director xeral de Saúde Pública Sanitaria á pregunta
oral en comisión número 42453, que tivo lugar na Comisión 5ª do 23 de xaneiro de 2019.
Pode consultarse esta intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2019-01-23?part=5aaab6f3-357f-40b4-a75d-f47e025d34fa&start=10048 ”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROSqKk9KmRT8
Verificación:
CVE-PREPAR: 5d661f97-8844-8e10-ffc9-65c528c74534
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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176345

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/09/2019 10:02:45

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROSqKk9KmRT8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 10:02:45

176346

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345894
Data
13/09/2019 10:13

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42531, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “os partes de garda no Hospital de
Valdeorras”, (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 Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“Non houbo ningunha falsidade nos partes de garda e estas mantivéronse nos termos habituais
do Hospital Comarcal de Valdeorras. As gardas de Medicina Interna mantivéronse todos e cada
un dos días nas mesmas condicións que habitualmente, é dicir, garda de presenza física. No
caso da garda de Traumatoloxía, de presenza localizada, esta tamén se mantivo”.
O que lle remito para 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: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROksyx9zoqq9
Verificación:
CVE-PREPAR: b1d0afb6-49e9-1b04-61f0-01d9467f0754
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

páxina 1 de 1

176347

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/09/2019 10:13:52

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROksyx9zoqq9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 10:13:52

176348

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345639
Data
13/09/2019 10:02

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42692 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona Noela
Blanco Rodríguez, sobre “os conflitos nos servizos de atención sanitaria urxente do
sistema galego de saúde”, (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
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Servizo Galego de Saúde (Sergas) e as organizacións sindicais CIG, CESM, O’Mega,
CC.OO., UGT e CSIF; e os representantes do comité de folga asinaron o 17 de xullo de 2019
un acordo polo que se procede a desconvocar a folga nos puntos de atención continuada
(PAC).”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO2SrZ4KRGZ2
Verificación:
CVE-PREPAR: f9c49ad4-8350-afb4-af86-64e108347b42
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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176349

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/09/2019 10:02:23

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO2SrZ4KRGZ2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 10:02:23

176350

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345634
Data
13/09/2019 10:02

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42707, 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 cobertura das baixas e vacacións dos
facultativos no Centro de Saúde de Vedra”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A pesar da escaseza de profesionais en listas de substitución, a xestión das libranzas e
vacacións dos profesionais faise con criterios técnicos que garanten unha asistencia
sanitaria de calidade a todos os pacientes e facilita o goce de vacacións regulamentarias. O
Servizo sanitario non se interrompeu en Soutelo nin en Forcarei
Os meses e horas de ausencias durante o 2018 no Centro de Saúde de Soutelo de Montes
foron os seguintes:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO9xkqUfEoZ9
Verificación:
CVE-PREPAR: ffc45e91-b858-e8b6-cac0-f4453b6e69f3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

No mes marzo, dous días de ausencia de dúas horas cada día; no mes de abril un día de
ausencia de 3 horas; no mes de xuño un día de ausencia de 3 horas e no mes de xullo dous
días cun total de 7 horas. En todos os casos se xurdira algunha incidencia

durante

esas

horas, deriváranse se ao Centro de Saúde de Forcarei, ademais notifícanse ao 061 esta
circunstancia.
A vacinación da poboación realízase ao longo de todo o ano tanto en adultos como en
pediatría, de acordo co calendario vacinal establecido para cada idade.
Coincidindo co final de outono e comezo do inverno prodúcese cada ano unha campaña
dirixida a protexer á poboación máis vulnerable da gripe, realizada polo equipo asistencial,
que xestiona e programa dita campaña de cada cota de profesionais en cada Centro de
Saúde.
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No caso da pediatría, en vacacións do/a titular procédese ao bloqueo de axenda e a
valoración dos nenos por parte do médico de familia, con coñecemento e capacitación para
atender aos menores.
A análise da actividade dos Centros de Saúde de Forcarei e Soutelo reflicten que a dotación
é adecuada para poder garantir unha asistencia sanitaria de calidade, tanto en adultos como
na poboación infantil, para os veciños deste municipio.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO9xkqUfEoZ9
Verificación:
CVE-PREPAR: ffc45e91-b858-e8b6-cac0-f4453b6e69f3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 2 de 2

176352

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO9xkqUfEoZ9
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176353

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345632
Data
13/09/2019 10:02

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42817, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “o modelo de
xestión do Servizo de transporte sanitario urxente terrestre en 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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O proceso de contratación realizouse de conformidade á Lei de Contratos do Sector
Público e o establecido no prego de cláusulas administrativas particulares, garantindo en
todo momento o cumprimento estrito da legalidade vixente.
Ata este momento, as resolucións de once recursos presentados ante o Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) de Madrid foron favorables á
Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
O Goberno galego, sobre procesos xudiciais que se atopan en fase de instrución, non debe
CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROpxt9YvcuP4
Verificación:
CVE-PREPAR: a0706579-e870-6103-3352-f81bc3b4fbd8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

realizar valoracións para non interferir sobre as decisións do órgano xudicial e garantir o
dereito a presunción de inocencia.
Todas as ambulancias que integran a rede de transporte sanitario urxente de Galicia-061
cumpren o Real decreto 836/2012, do 25 de maio, polo que se establecen as características
técnicas, o equipamento sanitario e a dotación de persoal dos vehículos de transporte
sanitario por estrada, o Real decreto 866/2010, de 2 de xullo, polo que se regula a
tramitación das reformas de vehículos.
Cumpren tamén coa norma UNE EN 1789:2007+A2:2014 ademais do Regulamento da
Unión Europea nº 1230/2012 da Comisión do 12 decembro de 2012 polo que se desenvolve
o Regulamento (CE) nº 666/2009 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta
aos requisitos de homologación de tipo relativos ás masas e dimensións dos vehículos a
motor e dos seus remolques e polo que se modifica a Directiva 2007/46/CE do Parlamento
páxina 1 de 2
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Europeo e do Consello e se derroga a Directiva 92/21/CEE, relativa ás masas e dimensións
dos vehículos a motor categoría M1, segundo confirma o informe pericial visado polo Ilustre
Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia solicitado pola Fundación Pública
Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para coñecer de xeito independente a situación real das
ambulancias que ten contratadas.
En relación á falta de material ao que aluden, como por exemplo a falta de rodas de reposto,
tan só aclarar que cos avances tecnolóxicos outras opcións teñen cabida no marco legal
como o kit reparapinchazos, que é o equipamento que levan todas ás ambulancias
pertencentes a rede, en conformidade co equipamento obrigatorio de vehículos que recolle o
Anexo XII do Regulamento Xeral de Vehículos.
Polo tanto, as ambulancias que prestan os seus servizos para a Fundación Pública
Urxencias Sanitarias de Galicia-061 cumpren estritamente a lexislación vixente e realizan os
controis estipulados na normativa ao respecto, realizando a súa actividade con eficacia e
seguridade para os doentes e para as dotacións sanitarias.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROpxt9YvcuP4
Verificación:
CVE-PREPAR: a0706579-e870-6103-3352-f81bc3b4fbd8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROpxt9YvcuP4
Verificación:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345630
Data
13/09/2019 10:01

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42818, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “o modelo de
xestión do Servizo de transporte sanitario urxente terrestre en 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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O proceso de contratación realizouse de conformidade á Lei de Contratos do Sector
Público e o establecido no prego de cláusulas administrativas particulares, garantindo en
todo momento o cumprimento estrito da legalidade vixente.
Ata este momento, as resolucións de once recursos presentados ante o Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) de Madrid foron favorables á
Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
O Goberno galego, sobre procesos xudiciais que se atopan en fase de instrución, non debe
CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROdJUKPgBHX3
Verificación:
CVE-PREPAR: 25b634a8-dca3-5a98-e715-04530f7eb889
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

realizar valoracións para non interferir sobre as decisións do órgano xudicial e garantir o
dereito a presunción de inocencia.
Todas as ambulancias que integran a rede de transporte sanitario urxente de Galicia-061
cumpren o Real decreto 836/2012, do 25 de maio, polo que se establecen as características
técnicas, o equipamento sanitario e a dotación de persoal dos vehículos de transporte
sanitario por estrada, o Real decreto 866/2010, de 2 de xullo, polo que se regula a
tramitación das reformas de vehículos.
Cumpren tamén coa norma UNE EN 1789:2007+A2:2014 ademais do Regulamento da
Unión Europea nº 1230/2012 da Comisión do 12 decembro de 2012 polo que se desenvolve
o Regulamento (CE) nº 666/2009 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta
aos requisitos de homologación de tipo relativos ás masas e dimensións dos vehículos a
motor e dos seus remolques e polo que se modifica a Directiva 2007/46/CE do Parlamento
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Europeo e do Consello e se derroga a Directiva 92/21/CEE, relativa ás masas e dimensións
dos vehículos a motor categoría M1, segundo confirma o informe pericial visado polo Ilustre
Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia solicitado pola Fundación Pública
Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para coñecer de xeito independente a situación real das
ambulancias que ten contratadas.
En relación á falta de material ao que aluden, como por exemplo a falta de rodas de reposto,
tan só aclarar que cos avances tecnolóxicos outras opcións teñen cabida no marco legal
como o kit reparapinchazos, que é o equipamento que levan todas ás ambulancias
pertencentes a rede, en conformidade co equipamento obrigatorio de vehículos que recolle o
Anexo XII do Regulamento Xeral de Vehículos.
Polo tanto, as ambulancias que prestan os seus servizos para a Fundación Pública
Urxencias Sanitarias de Galicia-061 cumpren estritamente a lexislación vixente e realizan os
controis estipulados na normativa ao respecto, realizando a súa actividade con eficacia e
seguridade para os doentes e para as dotacións sanitarias.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROdJUKPgBHX3
Verificación:
CVE-PREPAR: 25b634a8-dca3-5a98-e715-04530f7eb889
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
2019/1345628
Data
13/09/2019 10:01

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42853, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as medidas
que vai adoptar a Xunta de Galicia no relativo á situación do servizo de urxencias no
hospital de Santiago de Compostela”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A folga foi desconvocada polo Comité de Folga do Servizo de Urxencias do Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago o 19 de febreiro de 2019.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROjCXU5ApXV3
Verificación:
CVE-PREPAR: 4a055069-e587-92f9-3a02-4eb90eabff42
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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176361

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345623
Data
13/09/2019 10:01

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42895, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e don Luís Villares Naveira,
sobre “os plans da Xunta de Galicia ao respecto das políticas para atender as n
ecesidades das persoas con dano cerebral”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos

á resposta facilitada polo director xeral de Asistencia Sanitaria á pregunta

número 42379 que tivo lugar na Comisión 5ª do día 23 de xaneiro de 2019.
Pode consultarse tal intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2019-01-23?part=5aaab6f3-357f-40b4-a75d-f47e025d34fa&start=8525”.

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROFD06fO5SE0
Verificación:
CVE-PREPAR: a8f19157-e0d7-0228-f436-70146878fb14
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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176363

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345620
Data
13/09/2019 10:01

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42904, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a valoración por
parte da Xunta de Galicia da situación de preconcurso de acreedores na que se atopa a
empresa xestora do hospital POVISA”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Servizo Galego de Saúde tramitou no exercicio 2018 unha cláusula adicional ao concerto
con POVISA, co obxecto de poder manter a asistencia sanitaria que se presta aos cidadáns
dos concellos previstos da área de Vigo, que libremente soliciten recibir atención hospitalaria a
través de POVISA.
A modificación contractual afecta, entre outros, a determinados servizos e regula un novo
réxime de facturación e pagamento, e recolle o procedemento para a regularización de
pagamentos a conta e as condicións da prestación do servizo.

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROFA1kXuN7E6
Verificación:
CVE-PREPAR: 850aa526-0004-f535-47d6-68581731b972
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Esta modificación entrou en vigor o día 1 de xaneiro do 2019, e os seus efectos produciranse
ao longo deste e dos seguintes exercicios.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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
2019/1345616
Data
13/09/2019 10:01

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42905, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a valoración por
parte da Xunta de Galicia respecto á utilización do persoal e da asistencia sanitaria por
parte da empresa POVISA para esixir máis recursos públicos”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Servizo Galego de Saúde tramitou no exercicio 2018 unha cláusula adicional ao concerto
con POVISA, co obxecto de poder manter a asistencia sanitaria que se presta aos cidadáns
dos concellos previstos da área de Vigo, que libremente soliciten recibir atención hospitalaria a
través de POVISA.
A modificación contractual afecta, entre outros, a determinados servizos e regula un novo
réxime de facturación e pagamento, e recolle o procedemento para a regularización de
pagamentos a conta e as condicións da prestación do servizo.

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROO4JMwn0KX9
Verificación:
CVE-PREPAR: 88c9e540-6915-2dd1-2f03-d87879dfd713
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Esta modificación entrou en vigor o día 1 de xaneiro do 2019, e os seus efectos produciranse
ao longo deste e dos seguintes exercicios.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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
2019/1345614
Data
13/09/2019 10:01

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42910, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “o cumprimento e as
limitacións do esforzo terapéutico de acordo coa normativa en materia de dereitos e garantías
das persoas enfermas terminais”, (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 Sanidade, que ten o seguinte
contido:
“Todos os médicos que desenvolven a súa actividade no Servizo Galego de Saúde teñen a súa
disposición os tratamentos oncolóxicos que precisen para cada paciente.
O investimento en tratamentos oncolóxicos nos últimos anos non deixou de crecer, entre outros
motivos pola aparición de novos medicamentos innovadores, en concreto os inmunooncolóxicos, que
traen consigo avances importantes no tratamento do cancro.
O profesionais sanitarios indican os tratamentos atendendo á situación clínica do paciente dando
resposta ás necesidades terapéuticas complexas dos pacientes con cancro co obxectivo de prolongar

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROc1EPpdNpp9
Verificación:
CVE-PREPAR: ef8cf253-2d37-f4f3-8113-161cfa9c78f0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

e mellorar a calidade de vida.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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
2019/1345612
Data
13/09/2019 10:01

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42911, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “os criterios
económicos e o dereito á prestación sanitaria en materia de dereitos e garantías das persoas
enfermas terminais”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Todos os médicos que desenvolven a súa actividade no Servizo Galego de Saúde teñen a súa
disposición os tratamentos oncolóxicos que precisen para cada paciente.
O investimento en tratamentos oncolóxicos nos últimos anos non deixou de crecer, entre outros
motivos pola aparición de novos medicamentos innovadores, en concreto os inmunooncolóxicos, que
traen consigo avances importantes no tratamento do cancro.
O profesionais sanitarios indican os tratamentos atendendo á situación clínica do paciente dando
resposta ás necesidades terapéuticas complexas dos pacientes con cancro co obxectivo de prolongar
e mellorar a calidade de vida.
A limitación do esforzo terapéutico ao final da vida forma parte da toma de decisións na deliberación

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROy1lvIx5x99
Verificación:
CVE-PREPAR: c899a1c2-bbd2-12f4-2f48-dab79a759d16
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

médico- paciente e/ou coidadores que persigue a mellor opción para a calidade de vida do paciente.
As necesidades dos pacientes oncolóxicos desde a perspectiva da farmacia, está completamente
cuberta.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
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Verificación:
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 10:01:03

176371

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345608
Data
13/09/2019 10:00

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42912, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as previsións da
Consellería de Sanidade respecto á dotación ao novo centro de saúde de A Estrada dunha
base para o 061”, (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 Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“Este concello dispón dunha ambulancia de soporte vital básico pertencente á rede de transporte
sanitario urxente (RTSUG-061) con base no propio concello. A ambulancia está dotada de dous
TES (Técnicos de Emerxencias Sanitarias) cos coñecementos necesarios para unha primeira
asistencia a pacientes críticos en materia de SVB e do manexo do DESA (Desfibrilador Externo
Semiautomático).
A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, dende hai anos, leva acercando as
bases das ambulancias asistenciais de soporte vital básico, pertencentes á RTSUG-061, aos CS/
PACs. A base da ambulancia sitúase no mesmo edificio sempre que o centro dispoña de espazo e

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROlwrPx2GTh2
Verificación:
CVE-PREPAR: 2446c5c6-3c64-3326-8374-0d5c65983781
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

non se interfira coa labor asistencial do mesmo; de non ser así, búscase a localización máis preta
posible ao mesmo. No caso da ambulancia da Estrada, a súa base está na rúa Matadoiro no
número 13, a 5 minutos do centro de saúde.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROlwrPx2GTh2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 10:00:52

176373

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345606
Data
13/09/2019 10:00

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42960, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as medidas a
adoptar pola Xunta de Galicia na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Hospital
de Conxo coa finalidade de evitar acontecementos como o suicidio e denuncia de
abuso sexual de dúas doentes”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“En relación coa denuncia pública realizada sobre o deterioro da atención psiquiátrica en
xeral e concretamente na Área de Santiago de Compostela, cómpre sinalar que nos últimos
anos non se produciu diminución algunha dos recursos sanitarios dedicados ao ámbito da
saúde mental na área de Santiago, nin en infraestruturas, nin en persoal; polo contrario,

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRORPv89cr3w7
Verificación:
CVE-PREPAR: 81582491-f887-0ee4-7ae3-167f3305b605
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

potenciáronse coa dotación de novos dispositivos.
Tal é o caso da Unidade de Hospitalización Psiquiátrica Infanto-xuvenil, que é a única en
Galicia e está a dar servizo como centro de referencia de toda a comunidade galega para
este tipo de pacientes.
Simultaneamente implementáronse numerosos programas asistenciais comunitarios e
domiciliarios, así como dispositivos intermedios de integración comunitaria (prepisos e pisos)
para estes pacientes. De tal modo que sempre se dispón de camas de hospitalización para
pacientes agudos nas dúas Unidades existentes; realizándose nas mesmas centos de
ingresos ao longo do ano. Estas Unidades dispoñen da ratio de profesionais recomendada.
Ao respecto dos sucesos que se mencionan, hai que sinalar que continúan en proceso
xudicial, e que en ambos casos activáronse os protocolos previstos ante tales circunstancias.
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
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13/09/2019 10:00:44

Neste sentido, e no que á dotación se refire, tanto as ratios de persoal como os protocolos
preventivos eran os adecuados, segundo as indicacións clínicas e as patoloxías dos
pacientes.
O equipo asistencial continúa co seu traballo permanente de mellora continua na asistencia
sanitaria de todos os pacientes.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRORPv89cr3w7
Verificación:
CVE-PREPAR: 81582491-f887-0ee4-7ae3-167f3305b605
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRORPv89cr3w7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 10:00:44

176376

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345600
Data
13/09/2019 10:00

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42971, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as razóns da falta
de achega documental ao Consello de Contas en canto á relación contractual das entidades
vinculadas ao Servizo Galego de Saúde coa Consellería de Sanidade”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos ten atribuídas as funcións e competencias que
se recollen no Decreto 142/2015, do 17 de setembro, polo que se crea tal Axencia e se aproban
os seus estatutos.
Na actualidade e desde a súa creación, a Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos non tivo
ningunha encomenda de xestión, realizando actividades dentro das competencias que lle foron
atribuídas.”

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROkpYJyYbL95
Verificación:
CVE-PREPAR: 41dc8090-9623-b231-bc59-e0b64d065919
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROkpYJyYbL95
Verificación:
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 10:00:36

176378

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345599
Data
13/09/2019 10:00

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 42976, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Flora María Miranda Pena e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas a adoptar para a mellora da atención aos
doentes no servizo de urxencias do Hospital Clínico de Santiago”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Conselleiro de Sanidade á Interpelación número 40247,
que tivo lugar no pleno do 29 de xaneiro de 2019.
Pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-01-30?
part=05fa84e9-f3d4-490d-8a50-fd44bcec2d7b&start=2146 ”.

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROJF0YaesHM5
Verificación:
CVE-PREPAR: 9afabf60-0986-bc86-8aa2-f65586c05731
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROJF0YaesHM5
Verificación:
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176380

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345598
Data
13/09/2019 10:00

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43001, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as razóns do
Goberno galego para non atender as demandas dos profesionais referidas aos medios e
dispositivos de asistencia necesarios nos servizos de urxencias dos hospitais do
SERGAS”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Conselleiro de Sanidade á interpelación número 40247,
que tivo lugar no pleno do 29 de xaneiro de 2019.
Pode consultarse tal intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-01-30?
part=05fa84e9-f3d4-490d-8a50-fd44bcec2d7b&start=2146

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROklVccvLot7
Verificación:
CVE-PREPAR: 5d5876b4-9c10-1452-6c80-968fd56d66d4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROklVccvLot7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 10:00:19

176382

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345593
Data
13/09/2019 09:59

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43002, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “o prazo previsto
polo Goberno galego para mellorar os cadros de persoal nos centros hospitalarios públicos
co fin de reducir as situacións de saturación nos servizos de urxencias”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Conselleiro de Sanidade á interpelación número 40247,
que tivo lugar no pleno do 29 de xaneiro de 2019.
Pode consultarse tal intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-01-30?
part=05fa84e9-f3d4-490d-8a50-fd44bcec2d7b&start=2146
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO0m9AOx44b7
Verificación:
CVE-PREPAR: 9509c634-4620-62c4-ece8-c13f23be7b44
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO0m9AOx44b7
Verificación:
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 9:59:57

176384

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345592
Data
13/09/2019 09:59

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43003, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “o número de veces
que no ano 2018 os profesionais dos centros hospitalarios do Sergas puxeron en
coñecemento do Goberno galego a posibilidade de saturación dos servizos de urxencias”,
(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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Conselleiro de Sanidade á interpelación número 40247,
que tivo lugar no pleno do 29 de xaneiro de 2019.
Pode consultarse tal intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-01-30?
part=05fa84e9-f3d4-490d-8a50-fd44bcec2d7b&start=2146

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO6OOVEzuj27
Verificación:
CVE-PREPAR: 5270a831-8c92-9413-2e72-06964a4a0745
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO6OOVEzuj27
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 9:59:50

176386

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345590
Data
13/09/2019 09:59

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43004, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a opinión do
Goberno galego respecto das esperas rexistradas nos servizos de urxencias dos hospitais
do SERGAS”, (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 Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Conselleiro de Sanidade á interpelación número 40247,
que tivo lugar no pleno do 29 de xaneiro de 2019.
Pode consultarse tal intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-01-30?
part=05fa84e9-f3d4-490d-8a50-fd44bcec2d7b&start=2146

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROGOQaQXIMi6
Verificación:
CVE-PREPAR: 7e36ab48-c8b9-5513-2fa3-dc50e29de9e9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROGOQaQXIMi6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 9:59:42

176388

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345589
Data
13/09/2019 09:59

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43005, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “o prazo de tempo
que o Goberno galego considera razoable para a permanencia dunha persoa nun servizo de
urxencias, dende a súa entrada ata o seu ingreso en planta”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Conselleiro de Sanidade á interpelación número 40247,
que tivo lugar no pleno do 29 de xaneiro de 2019.
Pode consultarse tal intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-01-30?
part=05fa84e9-f3d4-490d-8a50-fd44bcec2d7b&start=2146
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO4k1lHJsjq5
Verificación:
CVE-PREPAR: cb314f68-5284-8040-c419-853efae65602
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO4k1lHJsjq5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 9:59:34

176390

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345588
Data
13/09/2019 09:59

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43007, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Flora María Miranda Pérez, sobre “os plans de
continxencia da Administración sanitaria pública galega para organizar a atención
pediátrica nos concellos de Cariño, Mañón e Ortigueira”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O servizo de pediatría nos concellos de Cariño, Ortigueira e Mañón da cobertura a 820 nenos
e nenas, número que está por debaixo das recomendacións (en canto ao número de
nenos/profesional) tanto da OMS coma das sociedades científicas da especialidade.
A inexistencia de profesionais para a súa contratación fai difícil a súa cobertura. Nas situacións
puntuais nas que non é posible esta cobertura tómanse medidas organizativas que garanten a
súa asistencia.
Os médicos de familia dos Servizos e Unidades dos concellos sinalados asumen a asistencia
aos nenos (a media das cotas de servizos profesionais está arredor de 1000 TIS/facultativo).
No caso de que consideren necesario a avaliación dun pediatra poden remitir os nenos ou

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROLNUQnCjHa9
Verificación:
CVE-PREPAR: 532a8696-0804-4732-1836-b06769870e58
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

nenas ao servizo de pediatría de Atención Primaria máis próximo (Cedeira) no que o número
medio de nenos/pediatra é de 727”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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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176391

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/09/2019 09:59:27

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROLNUQnCjHa9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 9:59:27

176392

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345586
Data
13/09/2019 09:59

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43027, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as medidas
pendentes de adoptar pola Consellería de Sanidade en relación coas deficiencias
denunciadas na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Complexo Hospitalario da
Coruña”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A estrutura da Unidade de Agudos do Servizo de Psiquiatría do Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña está destinada ao ingreso de enfermos agudos con patoloxías que
precisan estabilización hospitalaria e estadías medias curtas.
Actualmente dispón de 34 camas estruturais. Nos últimos cinco anos o índice de ocupación anual
medio estivo nun 80% da capacidade e polo tanto non se trata dunha unidade con sobre aforo en
ningún caso.

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO57Rl7M02A5
Verificación:
CVE-PREPAR: d962ce34-0af3-b474-3228-91322e864679
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

As 34 camas están distribuídas en 8 habitacións de 2 camas, que están dotadas de cuarto de
baño con ducha, lavabo e inodoro, e con 6 habitacións de 3 camas teóricas (aínda que pola
ocupación da unidade a norma é que non se ocupen ao completo), que teñen dous baños comúns
diferenciados para homes e mulleres, dous lavabos e dúas habitacións con inodoros.
O servizo cumpre coas ratios de persoal por paciente e coa que recomenda o Plan Estratéxico de
Saúde Mental.
O persoal facultativo médico da Unidade de Hospitalización consta de 6 psiquiatras e 3 residentes,
dos que 5 psiquiatras levan o programa xeral das camas, atendendo de 6 a 7 pacientes cada un,
cumprindo cos estándares que teñen todas as Unidades destas características, e o sexto
psiquiatra leva a Unidade de Hospitalización a Domicilio (HADOP) que, integrada nesta Unidade,
ten como obxectivo facilitar que se acorten as estadías intra hospitalarias e a integración familiar
ao darse a alta hospitalaria.
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13/09/2019 09:59:18

Polo que se refire ao persoal sanitario non facultativo, conta con 14 enfermeiras, 9 TCAES, 1
traballadora social e 2 terapeutas ocupacionais.
O Servizo ten unha cobertura de garda médica de 15 a 8 horas, todos os días, de presenza física,
integrada por un psiquiatra e un residente, que os sábados e domingos é de 24 horas. Os días
laborais, de luns a venres, de 8 a 15 horas, cóbrese por un facultativo específico.
Polo que se refire a indicación de contención mecánica é unha prescrición médica que se efectúa
de acordo ao protocolo existente. Na Unidade de Hospitalización psiquiátrica adoptáronse
medidas para equipar a unidade de dúas habitacións de vixilancia intensiva e/ou contención, que
permita separar aos pacientes por sexo e/ou gravidade.
Os equipos de Saúde Mental Infanto-Xuvenil son de carácter multidisciplinar na súa composición e
interdisciplinares no seu funcionamento. É o equipo no seu conxunto o que asume á atención ao
neno e ao xove.
O equipo básico de Saúde Mental para a infancia e a xuventude está integrado por psiquiatra,
psicólogo especialista en psicoloxía clínica, enfermeiro/a especialista en saúde mental e
traballador social.
En xaneiro de 2019, para establecer os protocolos de derivación ás Unidades de Saúde Mental,
constituíronse grupos de traballo multiprofesionais coordinados pola dirección asistencial.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO57Rl7M02A5
Verificación:
CVE-PREPAR: d962ce34-0af3-b474-3228-91322e864679
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO57Rl7M02A5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 9:59:18

176395

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1348975
Data
13/09/2019 17:46

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43463, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado Cores
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto da
mellora da situación da Atención Primaria sen un plan que inclúa aumento de
investimento e do número de profesionais, mellora de equipamentos e substitución de
ausencias, entre outras medidas”, (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
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O novo Plan Galego de Atención Primaria foi aprobado polo Consello da Xunta o 16 de maio
de 2019”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROefT0AXikw8
Verificación:
CVE-PREPAR: e50bf880-05e0-76e9-3988-4d8273d5e310
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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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROefT0AXikw8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 17:46:36

176397

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345584
Data
13/09/2019 09:59

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43296, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as intencións do
Goberno galego respecto do remate no ano 2019 das obras do proxecto inicialmente
previsto para a ampliación do Centro de Saúde do Porriño”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Nos orzamentos da Comunidade Autónoma Galega para o ano 2019, no apartado de
Investimentos Reais, contémplase a partida orzamentaria 50.01.412B.6210 para a construción ou
mellora de 20 centros de saúde. Un deles é o do Porriño.
O 3 de setembro de 2019 asinouse un convenio de cooperación entre o Servizo Galego de Saúde
e o Concello do Porriño para a execución das obras de ampliación deste centro de saúde .”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROsJ8ENceaf5
Verificación:
CVE-PREPAR: 023f9cc8-2d33-f9f1-e4a5-3aa4d69db428
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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176398

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/09/2019 09:59:11

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROsJ8ENceaf5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 9:59:11

176399

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345582
Data
13/09/2019 09:59

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43473 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión da Xunta de Galicia respecto
da necesidade dun cambio de sentido que permita o diálogo cos profesionais de
urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago e a resolución da
situación de saturación existente”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Conselleiro de Sanidade á interpelación número
40247, que tivo lugar no pleno do 29 de xaneiro de 2019.
Pode consultarse esta intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-01-30?
CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROmdbNvfCpO5
Verificación:
CVE-PREPAR: b6f183f4-b231-f541-b436-94ea0f2374f1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

part=05fa84e9-f3d4-490d-8a50-fd44bcec2d7b&start=2146
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais
e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/09/2019 09:59:03

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROmdbNvfCpO5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 9:59:03

176401

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1348974
Data
13/09/2019 17:46

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43670, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona María Montserrat Prado Cores
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a situación laboral existente no Hospital
Comarcal do Salnés”, (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 Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“No Hospital do Salnés todos os servizos viron aumentados os seus espazos físicos que se
acompañaron dunha importante innovación tecnolóxica e da dotación de cada un dos servizos
cos materiais de última xeración, destacando así mesmo a importante dotación de recursos
humanos. Non se pechan servizos, senón que se melloran.
O Hospital do Salnés non só non perde calidade senón que está sempre á procura de mantela e
mellorala”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROJfcJEn6qn2
Verificación:
CVE-PREPAR: de485148-5459-b494-8445-d35675141c84
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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176402

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/09/2019 17:46:28

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROJfcJEn6qn2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 17:46:28

176403

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345581
Data
13/09/2019 09:58

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43533 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don
Julio Torrado Quintela, sobre “a valoración do Goberno de Galicia sobre a situación das
persoas afectadas por fibromialxia”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo director xeral de Saúde Pública á pregunta número
46747, que tivo lugar na Comisión 1ª do 17 de abril de 2019.
Pode consultarse a intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-1-institucionaladministracion-xeral-xustiza-interior-2019-04-17?part=ba24d39d-f894-4a69-b4cc-

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROm6rAmWfkM3
Verificación:
CVE-PREPAR: 61ed4e73-41b9-fe96-7496-df483adcc8c3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

5fd311cf7e49&start=3159
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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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176404

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/09/2019 09:58:56

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROm6rAmWfkM3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 9:58:56

176405

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345578
Data
13/09/2019 09:58

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43673, formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto
da cobertura dos permisos e das vacacións do persoal facultativo do Centro de Saúde de
Catoira”, (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 Sanidade, que ten o seguinte

contido:
“A escaseza de profesionais de Atención Primaria é unha realidade que afecta non só a nosa
Comunidade Autónoma senón tamén ao resto de Comunidades Autónomas de España.
A dotación de profesionais realízase con criterios exclusivamente técnicos, que teñen en conta
entre outros: o número de habitantes, a dispersión xeográfica, o envellecemento da poboación,
a isócrona respecto do Hospital de referencia así como do PAC, etc.
As ausencias dos profesionais estanse a cubrir cos mesmos criterios que en calquera outro
Centro de Saúde, e que garanten unha asistencia e accesibilidade adecuada á poboación”.

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROUGGbFLoSR5
Verificación:
CVE-PREPAR: 50d25399-f5f1-f3d5-db69-0826351f16b8
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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176406

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/09/2019 09:58:35

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROUGGbFLoSR5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 9:58:35

176407

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345576
Data
13/09/2019 09:58

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43726, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don Julio
Torrado Quintela, sobre “a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia, para ga
rantir unha atención social de calidade no ámbito sanitario, do número de traballadores e
traballadoras sociais que prestan servizo na actualidade no Servizo Galego de Saúde”,
(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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A dotación de prazas de traballador social nos cadros de persoal do Sergas actualmente é de
77 traballadores que están

cun nomeamento estable nos cadros de persoal do Sergas,

ademais do persoal substituto/eventual que xustifiquen as necesidades do servizo.
Nas OPES de 2015 e 2016 ofertáronse 16 prazas en cada unha delas”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROFPcIY3vsL6
Verificación:
CVE-PREPAR: 806b2488-4290-4c97-e270-4e15e38c74f9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROFPcIY3vsL6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 9:58:27

176409

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345574
Data
13/09/2019 09:58

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43728, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista 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 su
ficiencia dun só médico para cubrir a partir de agora a demanda que hai no Centro de
Saúde de Rubiá, na provincia de Ourense”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Centro de Saúde de Rubiá en Ourense tiña 2 médicos de familia para atender 1.001 TIS, o
que da unha media de 500 TIS por profesional. A cota media dos médicos de familia en Galicia
está en 1.275 TIS.
O baixo número de tarxetas levou a non dotar ao Centro de Saúde de Rubiá cun segundo
médico ante a xubilación dun deles. Este centro de Saúde está a prestar unha asistencia
sanitaria á poboación que atende (1.001 persoas)”.

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO9j5R67U645
Verificación:
CVE-PREPAR: 9086e007-5fe9-dae7-cc22-fc0e735dad40
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO9j5R67U645
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 9:58:19

176411

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345893
Data
13/09/2019 10:13

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 43823, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto á suficiencia
da información da que dispoñen as mulleres galegas en canto á vida útil da súa
fertilidade”, (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 Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“A decisión da elección do momento da maternidade é unha opción persoal de cada muller.
As mulleres son informadas á requirimento das mesmas, cando acoden aos centros de saúde,
sobre todos os aspectos relacionados coa fertilidade”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROth6Lj1Heu4
Verificación:
CVE-PREPAR: 586c4166-c185-8261-9289-ccad809b02a3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROth6Lj1Heu4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 10:13:43

176413

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345566
Data
13/09/2019 09:57

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 44031, formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o servizo de atención pediátrica no Centro de Saúde
do concello de Bueu”, (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 Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“No Centro de Saúde de Bueu había unha praza de pediatría sen cubrir que foi asumida pola
outra pediatra, por acordo entre esta e a Dirección. Esta foi unha medida de carácter temporal e
no mes de marzo de 2019 esta praza de pediatría foi cuberta”.
O que lle remito para 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: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO76Tqu86WJ9
Verificación:
CVE-PREPAR: 83c682e7-9714-a427-5256-23fde7250d87
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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CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO76Tqu86WJ9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 9:57:50

176415

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1348973
Data
13/09/2019 17:46

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 44094, formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don Aurelio Núñez Centeno

e outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “os resultados da campaña de vacinación contra a
gripe do ano 2018”, (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 Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“Na campaña antigripal do 2018 vacináronse en global 567.408 persoas, 27.712 máis que na
campaña anterior. En relación aos grupos diana obtívose unha cobertura de vacinación en
persoas de 65 e máis anos do 58,65 %, vacinándose case 395.000 persoas deste grupo de
idade (8.500 máis que no ano anterior) e aínda que non se consegue o obxectivo establecido do
65 %, consolídase a tendencia crecente dos últimos anos. Na vacinación das mulleres
embarazadas, grupo tamén prioritario da campaña, conseguiuse unha cobertura do 52,22 %, o
que supón que máis da metade delas recibiu a vacina antigripal, superándose en máis de 12
puntos o obxectivo do 40 % marcado. Outro colectivo de especial relevancia é o do persoal
sanitario, obténdose no conxunto do persoal médico e de enfermaría do Sergas unha cobertura
do 46,04 %, 6 puntos por encima do 40 % establecido como obxectivo. En atención primaria
vacinouse máis da metade deste persoal (55,27 %) mentres que en atención hospitalaria a
CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROxjhPNUfOY2
Verificación:
CVE-PREPAR: 53ca1f92-2a38-61e5-a231-f9d5b57f2281
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

cobertura acadada foi do 42 %. En resumo, na campaña de vacinación antigripal 2018
ratificouse a mellora en coberturas iniciada no ano 2013, e dun xeito especial entre os
profesionais sanitarios e as embarazadas, nas que se duplicaron coberturas”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROxjhPNUfOY2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 17:46:20

176417

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345565
Data
13/09/2019 09:57

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 44117, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Flora María Miranda Pena, sobre “as previsións
do Goberno galego referidas á dotación ao Centro de Saúde de San Roque, en Vilagarcía
de Arousa, do persoal facultativo necesario para garantirlle á poboación unha atención
sanitaria axeitada”, (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 Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“En Vilagarcía o número medio de TIS (tarxeta individual sanitaria) por médico de familia é de
1394 TIS e a media de TIS por pediatra é de 1062.
Ambos dentro do rango que sociedades profesionais e científicas consideran como o adecuado
para ofrecer unha asistencia sanitaria de calidade.
No verán e Semana Santa, pola maior afluencia de turistas, refórzase o servizo en Vilagarcía.
As ausencias de profesionais, cóbrense cos mesmos criterios en calquera centro de saúde, de
forma que a asistencia e accesibilidade sexan adecuadas á poboación que se atende.
Por tanto, a pesar das dificultades para a cobertura de ausencias debido á escaseza/ausencia
CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROxh9xCHl6I0
Verificación:
CVE-PREPAR: a27e6912-e222-f897-0450-2390f11915b5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de substitutos en listas, consideramos que estes municipios teñen unha asistencia sanitaria
adecuada á súa poboación”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROxh9xCHl6I0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 9:57:43

176419

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1348972
Data
13/09/2019 17:46

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 44127, formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don Jacobo Moreira Ferro

e outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “os avances e novidades producidas nos últimos
meses no proxecto de construción do hospital Gran Montecelo de Pontevedra”,
(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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O 7 de xuño de 2018 o Consello da Xunta aprobou a declaración de interese supramunicipal
do Proxecto sectorial para a ampliación do Hospital Gran Montecelo.
O 20 de xuño de 2018 remitiuse á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático o
proxecto sectorial de incidencia municipal para o trámite de avaliación ambiental. Esta D.X.
someteuno a consulta pública por un prazo de 45 días hábiles, recibindo informes do Instituto
de Estudos do Territorio, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, Dirección Xeral de Estradas,
Dirección Xeral de Saúde Pública, Concello de Pontevedra e Dirección Xeral de Pesca,
Acuicultura e Innovación Tecnolóxica.

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROQSqgtTQV78
Verificación:
CVE-PREPAR: e2497bf8-1de6-d960-5e32-d0e60f720bc5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Finalizadas as consultas a directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático ditou
resolución de alcance cunha serie de recomendacións a ter en conta na elaboración definitiva
do proxecto sectorial. Esta resolución recibiuse no SERGAS o 31 de agosto de 2018. O Servizo
Galego de Saúde incorporou as recomendacións ao PSIS e elaborou o estudo ambiental
estratéxico tendo en conta o documento de alcance.
Por Resolución de 9 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Económicos,
someteuse a información pública o Proxecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal do Gran
Montecelo, incluído o seu estudo ambiental estratéxico (DOG nº 10 de 15/01/2019), e
recabáronse os informes sectoriais oportunos. As alegacións deste trámite foron contestadas e
na medida do posible incorporadas ao PSIS. O documento resultante foi sometido ao trámite de
avaliación ambiental estratéxico recollido no artigo 6 da Lei 21/2013, de 9 de decembro, de
avaliación ambiental.
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A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático emitiu o 19 de xuño de 2019 a
resolución pola que se formula a declaración ambiental estratéxica. As recomendacións desta
declaración foron incorporadas ao PSIS.
O proxecto de incidencia supramunicipal remitiuse o 26 de xuño de 2019 á Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para informe previo segundo o establecido no artigo 13 do
Decreto 80/2000, de 23 de marzo.
Unha vez recibido remitiuse o expediente para a aprobación do Consello da Xunta.
O 27 de xullo de 2019 o Consello da Xunta autoriza a aprobación definitiva do proxecto sectorial
de incidencia municipal.
Está publicada a Resolución de 3 de xuño de 2019 pola que se aproba inicialmente o proxecto
de expropiación polo procedemento de taxación conxunta dos bens e dereitos que se precisan
ocupar para a execución do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal para a ampliación
do Hospital Gran Montecelo, e se acorda o inicio do expediente (DOG do 11 de xuño).
Pode consultarse en:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190611/AnuncioC3K1-040619-0001_gl.pdf
Nestes momentos o proxecto de expropiación está en trámite de alegacións. Despois haberá
que facer informe do estudo das alegacións, antes de aprobar definitivamente o proxecto
expropiatorio”.
CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROQSqgtTQV78
Verificación:
CVE-PREPAR: e2497bf8-1de6-d960-5e32-d0e60f720bc5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROQSqgtTQV78
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/09/2019 17:46:13

176422

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345562
Data
13/09/2019 09:57

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 44169, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as actuacións
previstas polo Goberno galego para corrixir o tempo de espera para as citas rexistrado
nos centros de saúde de San Roque, en Vilagarcía de Arousa, e de Monte da Vila, no
Grove”, (publicada no BOPG número 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 Sanidade, que ten o seguinte

contido:
“A sanidade é unha área moi dinámica, na que se producen cambios permanentemente.
As novas tecnoloxías avanzan a un ritmo rápido e permiten mellores diagnósticos, tratamentos
e control de enfermidades crónicas.
O Servizo Galego de Saúde é pioneiro na implantación destas novas tecnoloxías ao servizo do
paciente, como son a historia clínica dixital, a receita electrónica, as consultas telefónicas, as Econsultas que evitan desprazamentos do paciente ao hospital para consultas. No ano 2018
CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROYLFQJ6JcZ5
Verificación:
CVE-PREPAR: 7d8cc1a4-2993-7190-3864-a1df589add49
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

implantouse TELEA nos centros de saúde do Grove e Vilagarcía, unha ferramenta que permite
aos pacientes crónicos, o control-seguimento da súa enfermidade desde a súa casa.
Dispoñemos dun centro de saúde no Grove, un centro de saúde en Vilagarcía cun consultorio
periférico en Vilaxoan (Vilagarcía), para a atención ordinaria e de 2 PACs situados nos mesmos
centros de saúde para a atención continuada e urxencias extra hospitalarias.
Ademais estes municipios dispoñen do Hospital do Salnés e dos Hospitais Montecelo e
Provincial e do centro de especialidades de Mollabao, cunha boa

isócrona desde estes

concellos.
A actividade de Urxencias, é coordinada polo 061, quen define, con criterios de carácter técnico
os medios con que debe dotar cada área.
Estes municipios tiveron un descenso de poboación, segundo datos do INE, nos últimos anos,
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cunha tendencia decrecente desde o ano 2012.
En Vilagarcía o número medio de TIS (tarxeta individual sanitaria) por médico de familia é de
1394 e a media de TIS por pediatra é de 1062.
No Grove o número de TIS medio por médico de familia é de 1387 e a media de TIS por
pediatra é de 677.
Ambos están dentro do rango que as sociedades profesionais e científicas consideran como
adecuado para ofrecer unha asistencia sanitaria de calidade.
No verán e Semana Santa, pola maior afluencia de turistas, refórzase o servizo no Grove, así
como en festas singulares se reforzan en Vilagarcía ‘festa da auga’ e no Grove ‘festa do
marisco’”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROYLFQJ6JcZ5
Verificación:
CVE-PREPAR: 7d8cc1a4-2993-7190-3864-a1df589add49
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROYLFQJ6JcZ5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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176425

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/1345560
Data
13/09/2019 09:57

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 44251, formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Rey Varela e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a situación do expediente e os prazos
para o comezo das obras de remodelación do Complexo Hospitalario Universitario de
Ferrol”, (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 Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“A AXI licitou a obra en xaneiro de 2019.
O proxecto de ampliación do hospital tiña un presuposto de licitación de 56.802.804,05 € (IVE
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incluído).
O anexo de obras de urbanización da rúa Doadores de Sangue tiña un presuposto de
licitación de 737.851,21 € (IVE incluído).
A autorización urbanística para as dúas obras estase a tramitar pola lei 3/2016 de medidas en
materia de proxectos públicos de urxencia ou especial interese.
Están executadas as obras da Fase 0 do Plan, que inclúen traslado ao Hospital Naval de
Anatomía Patolóxica (obra recibida o 14 de agosto de 2018. Presuposto 1.088.499,30 € ) e
reformas na Área de Consultas.
O concello xa emitiu informe favorable.
A previsión inicial era comezar a obra en xuño 2019, pero esta tramitación pode atrasar o seu
inicio.
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A cociña está en execución. O presuposto de adxudicación é de 892.808,57 € (IVE incluído),
lavandería, equipamento e vestiarios (3,9M€). Estas obras están en curso.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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 44252, formulada
polo Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don Daniel Vega Pérez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as características da obra de ampliación
e remodelación do Hospital da Mariña Lucense”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“As obras de reforma e ampliación do Hospital Público da Mariña foron adxudicadas o 8 de
abril de 2016 por 10 M€. É unha obra xestionada pola AXI. O 23 de novembro de 2018 fíxose
un acta de comprobación de obras a efectos de posta en servizo dos espazos
correspondentes a:
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Fase 1-0:
•

Heliporto provisional

•

Traslado da localización da unidade móbil de resonancia magnética e as casetas onde
se sitúan os servizos de medicina preventiva e prevención de riscos laborais.

Fase 1-A:
•

Novo edificio anexo ao hospital actual no que se trasladarán o hospital de día, diversas
consultas externas, zona de hospitalización e farmacia, ademais de todas as obras
necesarias para a conexión co antigo hospital.

•

Novo edificio de aparcadoiro.

A Fase 1-B implicará a remodelación completa das actuais plantas de hospitalización das
áreas cirúrxicas, a reforma de Diálise, do Hospital de Día Médico e a creación de novos locais
de consultas externas e gabinetes de exploración. Espérase finalizar a obra en febreiro do
2020.
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Tamén se levará a cabo a substitución de carpintería exterior e mellora de envolventes
térmicas. O proxecto consiste na mellora das envolventes térmicas do edificio, tanto en
fachada como en cuberta, así como a substitución e mellora das carpinterías. Esta licitación
suporá uns 2 M€ cun prazo de execución de 9 meses. A actuación está cofinanciada nun 80%
polo programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020.”
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

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROQN1stg5tT9
Verificación:
CVE-PREPAR: 61671b21-2fb9-b483-8ee4-f76ec4a20fe9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(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 44869, formulada
polo Grupo Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o prazo previsto polo Goberno galego para
mellorar a atención sociosanitaria no concello de Folgoso do Courel”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Polo que se refire á cobertura do persoal sanitario na categoría de facultativos, vénse
producindo un déficit de recursos de persoal nas listas de vinculacións temporais,
habitualmente esgotadas, facendo difícil a substitución das ausencias regulamentarias do
persoal.
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Para a planificación da cobertura destes permisos regulamentarios a EOXI ten en conta as
diferentes formas de cobertura das ausencias establecidas no artigo 3 da Orde de 4 de xuño
de 2008, pola que se da publicidade a determinados acordos sobre ordenación e previsión de
postos de traballo e condicións de traballo e retribucións no ámbito da atención primaria e
valórase a cobertura das ausencias no conxunto da área, utilizando os recursos dos que
dispoñemos aí onde son máis necesarios ao tempo que se garante que, en todo momento,
existan profesionais suficientes para unha adecuada atención.
Os Centros de Saúde funcionan en horario de 8 horas a 15 horas os días laborables.
En días alternos hai no concello un dispositivo médico e de enfermería localizado e habilitado
para as demandas de asistencia, en horario de 15 horas a 22 horass os días laborables e de 8
horas a 22 horas os domingos e festivos nos Centros de Saúde de Folgoso e de Seoane.
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No horario nocturno a prestación localizase no PAC de Quiroga, ofertando asistencia no
mesmo pero tamén asistencia a domicilio a través dos medios de transporte de enfermos e de
profesionais con que está dotado.
Desde a EOXI estanse a realizar importantes esforzos para manter de xeito continuado o
cadro de persoal dos centros de saúde, levando a cabo actuacións para adecuar e reordenar
a asistencia pediátrica, tanto funcional como de horarios de cara a garantir a atención
pediátrica nos nosos Servizos de Atención Primaria.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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 44921, formulada polo
Grupo Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e dona Paula Quinteiro Araújo,
sobre “a opinión do Goberno galego respecto dos requisitos esixidos para o acceso das persoas
transexuais aos tratamentos médicos de transición e de recoñecemento legal da súa
identidade”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A Instrución 13/2017, do 16 de outubro de 2017, establece o procedemento a seguir polos/as
profesionais do Servizo Galego de Saúde para a atención á transexualidade das persoas menores de
idade.
Na propia Instrución expoñense os principios básicos en torno aos cales debe xirar a actuación do
Servizo Galego de Saúde e que son os de respectar ás persoas trans e as súas diferentes identidades
e expresións de xénero, e despatoloxizar a súa situación. Desta forma, defínese que o equipo de
profesionais que o atendan, estará formado por un equipo multidisciplinar que proporcione unha
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atención dende unha mirada transpositiva, non patoloxizante.
O acompañamento psicolóxico establecido na devandita Instrución defínese como unha opción de
acceso a un acompañamento psicoterapéutico, sempre a petición do paciente, ou por recomendación
do facultativo responsable, durante o tempo que fose necesario.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(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 44990, formulada polo
Grupo Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e outros/as deputados/as do
mesmo grupo, sobre “o servizo do 061 no sur de Lugo”, (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 Sanidade, que
ten o seguinte contido:
“A cobertura urxente sanitaria dos concellos do sur da provincia de Lugo dispón dos seguintes medios:
●

Dous helicópteros de soporte vital avanzado un deles con base no municipio de Ourense.
Trátase do mellor recurso para garantir o soporte vital avanzado en zonas extensas e con
grande dispersión poboacional.

●

Tres Puntos de Atención Continuada localizados nos municipios de Monforte, Quiroga e
Chantada.

●

14 centros de saúde no horario de atención ordinaria nos municipios de Carballedo, Chantada,
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O Saviñao (en Escairon e Currelos), Taboada, Bóveda ( un neste concello e un consultorio en
Rubián), Monforte, Pantón, Pobra do Brollón, Sober, Folgoso do Courel (un en Folgoso e outro
en Seoane), Quiroga e Ribas de Sil.
●

Unha ambulancia asistencial de soporte vital básico con base en Chantada, con zona
preferente de cobertura dos concellos de Carballedo, Chantada, O Saviñao e Taboada. O que
supón a cobertura dunha poboación de 15423 habitantes (datos obtidos IGE a 41 de xaneiro de
2018).

●

Unha ambulancia asistencial de soporte vital básico con base en Monforte, con zona de
cobertura preferente dos concellos de Bóveda, Monforte de Lemos, Pantón, Pobra do brollón e
Sober. O que supón a cobertura dunha poboación de 26627 habitantes (datos obtidos IGE a 41
de xaneiro de 2018).

●

Unha ambulancia asistencial de soporte vital básico con base en Quiroga, con zona de
cobertura preferente dos concellos de Folgoso do Courel, Quiroga e Ribas de Sil. O que supón
a cobertura dunha poboación de 5245 habitantes (datos obtidos IGE a 41 de xaneiro de 2018).
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●

Hospital de Monforte

En relación ao suceso do que falan na parte expositiva é necesario aclarar que a ambulancia que se
mobilizou non estaba nese momento en Ourense, de feito estaba a escasos minutos do lugar do
suceso, e dende a central de coordinación decidise non mobilizar ningún recurso mais pola situación
clínica do paciente que describe un dos alertantes que se identifica como técnico de ambulancia.
A localización de todos os recursos asistenciais do 061 de Galicia obedece á análise de varios criterios,
entre os que destacan os de poboación e demanda e distancia aos centros sanitarios. Todos os criterios
son analizados periodicamente tendo en conta a frecuencia dos servizos e os tempos de resposta aos
mesmos.
Hai que destacar que todas as ambulancias asistenciais da Comunidade Autónoma de Galicia están
dotadas de persoal formado e capacitado no manexo inicial do paciente crítico e no manexo do DESA
(desfibrilador externo semiautomático). Estes recursos ademais medicalízanse co persoal do CS ou
PAC de Monforte (persoal facultativo e de enfermería) sempre que o doente o necesite pola súa
patoloxía.
Na actualidade, a cobertura sanitaria urxente extrahospitalaria desta área está garantida cos medios
dispoñibles.
Dada ás peculiaridades destes concellos, (extensión,dispersión, etc) a mellor cobertura nas situacións
que se require unha unidade de soporte vital avanzado segue sendo a aérea.
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Estanse a valorar todos os datos dos que dispoñemos do número de urxencias e emerxencias en toda
Galicia de forma continuada ca intención de que a nosa rede de transporte sanitario urxente estea
adaptada ás necesidades da poboación.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 46090 ,
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 suficiencia do orzamento asignado á
convocatoria de subvencións da Consellería de Política Social destinada ás
entidades locais para a posta en marcha de iniciativas dirixidas á mocidade
durante o ano 2019”, (publicada no BOPG número 434 , do 20 de febreiro de 2019),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:
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“Coa finalidade de facilitar e promover a realización de actividades de educación non
formal e a participación xuvenil no ámbito local, a Dirección Xeral de Xuventude,
Participación e Voluntariado, dentro das súas actuacións de fomento, convoca unha
liña de axudas dirixida ás entidades locais galegas para a posta en marcha de
iniciativas locais dirixidas á mocidade, dotada orzamentariamente nunha contía de
500.000 euros que consideramos supón un apoio financeiro significativo para que as
entidades locais desenvolvan as súas actuacións en materia de xuventude.

Proba de elo son os máis de 80 proxectos que anualmente se financian a través desta
convocatoria e que permiten a participación da mocidade dos distintos concellos en
actuacións vinculadas ao emprendemento, á promoción de hábitos saudables e
prevención de condutas de risco, ao fomento de actitudes creativas e innovadoras no
ámbito local, etc, cumprindo así cos propios obxectivos previstos na convocatoria.

Tal e como contempla a Orde do 28 de decembro de 2018, a contía máxima da axuda
será de 6.000 euros para o caso das solicitudes individuais e, para as solicitudes
conxuntas, a contía máxima da solicitude será de 15.000 euros se a entidade ou
agrupación está formada por dous concellos e de 22.000 se está formada por tres ou
máis. No caso de concellos resultantes de procesos de fusión municipal poderase
solicitar, así mesmo, un máximo de 15.000 euros no caso de fusión de dous concellos
e de 22.000 se a fusión é de tres ou máis. Dotar dunha maior contía a proxectos que
primen a colaboración e a cooperación enténdese que é beneficioso para a
poboación, e neste caso para a poboación moza. A posta en común dos recursos e a
xestión compartida é algo positivo e esta medida quérese primar e incentivar.
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Por último, cómpre destacar que o artigo 9 da Lei 6/2012, do 19 de xuño, de
xuventude de Galicia, fai fincapé na necesidade de fomentar o espírito emprendedor
da mocidade, potenciando actitudes que teñan que ver coa iniciativa propia dos
mozos e mozas, a responsabilidade, o compromiso, etc, así como a necesidade de
poñer en marcha actuacións para facilitar o emprendemento da mocidade. Neste
sentido, son múltiples as medidas desenvolvidas neste ámbito pola Xunta de Galicia,
dende distintas consellerías e con moitos departamentos implicados na xestión de
actuacións neste ámbito. Podemos destacar, dentro da Dirección Xeral de Xuventude,
Participación e Voluntariado, programas como Emprural, que busca fomentar o
emprendemento xuvenil en comarcas rurais ou o proxecto “Catalizador de
oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo
LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020
(POCTEP), entre outros.
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Pero tamén se están levando a cabo outras actuacións para o desenvolvemento da
cultura emprendedora desde outros departamentos da Xunta. Por exemplo, desde o
sistema educativo, co fin de espertar este espírito desde idades temperás (a través do
Plan Eduemprende ou dos viveiros de empresa nos centros educativos); tamén
destacan as axudas para a creación de empresas por agricultores mozos con idades
comprendidas entre os 18 e os 40 anos; ou a liña de subvencións para a creación
e/ou investimentos de PEMES de nova creación por parte de persoas emprendedoras
novas, entre moitas outras medidas que desenvolve a Xunta de Galicia para facilitar o
emprendemento dos nosos mozos e mozas.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de 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
2019/1348961
Data
13/09/2019 17:44

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 46537, formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don David Rodríguez Estévez e outros/as deputados/as do mesmo grupo,
sobre “as previsións da Consellería de Sanidade respecto da garantía do servizo de pediatría que se viña
prestando no Centro de Saúde da Pobra de Trives”, (publicada no BOPG número 437, do 27 de febreiro de
2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Centro de Saúde de Pobra de Trives conta con 2 médicos de familia, persoal de enfermaría e psx, para atender
a unha poboación con tarxeta sanitaria de 1807 cidadáns, con rango de idade entre os 0 e 120 anos, estando a
poboación de 0 a 15 anos asignada, como noutros concellos, ao seu médico de familia.
Ademais dito Centro conta con persoal de apoio de pediatría, dúas medias xornadas, os martes e os xoves, apoio
que prestaba a pediatra titular de Maceda, Pobra de Trives e Castro Caldelas, ata a súa baixa laboral.
Desde o momento en que se tivo coñecemento da baixa laboral da pediatra, e ante a inexistencia de pediatras
dispoñibles nas listas de contratación, procedeuse a concentrar a actividade os xoves en xornada completa, o que
permitiu que un facultativo poida dar resposta a necesidade asistencial dos nenos e nenas daquel concello, sobre
CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROdNdg4pTjT9
Verificación:
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todo para realizar controis de saúde neste centro, sen que teñan que desprazarse a outros centros.
Tan pronto como se produza a alta da pediatra titular, ou no caso de que dispoñamos de pediatras para contratar,
restableceranse os horarios e días de asistencia iniciais.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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
2019/1348960
Data
13/09/2019 17:44

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 47466, formulada
polo Grupo Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández e don Marcos
Cal Ogando, sobre “as actuacións previstas pola Consellería de Sanidade en relación
cos resultados das analíticas realizadas á veciñanza de Contrasto, no concello do
Porriño, respecto da contaminación por lindano”, (publicada no BOPG número 444, do 13
de marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Conselleiro de Sanidade á pregunta núm. 47467, que
tivo lugar no Pleno do 10 de abril de 2019.
Pode consultarse esta intervención no seguinte enlace:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROvuR3b4n4s1
Verificación:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-04-10?
part=32243fc0-f87c-4367-8cb5-da29006fa5b4&start=6002.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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
2019/1348959
Data
13/09/2019 17:44

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 47468, formulada
polo Grupo Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández e don Marcos
Cal Ogando, sobre “o protocolo sanitario que está a seguir a Consellería de Sanidade en
relación coa contaminación por lindano”, (publicada no BOPG número 444, do 13 de
marzo de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Conselleiro de Sanidade á pregunta núm. 47467, que
tivo lugar no Pleno do 10 de abril de 2019.
Pode consultarse esta intervención no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-04-10?
CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROveiYzlXdb3
Verificación:
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part=32243fc0-f87c-4367-8cb5-da29006fa5b4&start=6002.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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
2019/1345551
Data
13/09/2019 09:56

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 48057 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona María Dolores Toja Súarez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións levadas a cabo polo
Goberno galego en relación coa agresión verbal padecida por unha nena nun partido de
fútbol entre os equipos de Laxe e Buño”, (publicada no BOPG número 455 do 3 de abril de
2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Secretaría Xeral
para o Deporte, que ten o seguinte contido:
“A Secretaria Xeral para o Deporte constituíu en setembro de 2018 a Comisión Galega de
Control da Violencia, un órgano que dá cobertura e resposta as denuncias que se producen no
contexto da práctica de competicións oficiais deportivas de ámbito autonómico, provincial, zonal
ou local, toda vez que a ‘Comisión Estatal contra a violencia, o racismo, a xenofobia e a
intolerancia no deporte’ dá cobertura ás competicións oficiais deportivas de ámbito estatal.

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROh6zw44c8X9
Verificación:
CVE-PREPAR: ad3b2939-44d4-ecd7-26e6-1a49209e41c5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Despois de que o Consello da Xunta aprobase o 31 de maio de 2018 o decreto polo que se
regula a composición e funcionamento da Comisión Galega de Control da Violencia e o
procedemento sancionador na materia, a súa constitución posibilita actuar directamente e non
só en vía de revisión de decisións federativas en temas de violencia.
A constitución da Comisión era unha demanda da sociedade ante as imaxes que todos temos
gravadas na retina de enfrontamentos entre espectadores, insultos aos deportistas e aos
árbitros ou comportamentos nada desexables de adestradores. A prioridade da Xunta é a de
prevención,

sensibilización e a educación nos valores do deporte. No caso de que para

protexer eses valores sexa preciso sancionar, farase con firmeza. É preciso mandar unha
mensaxe clara de tolerancia cero fronte a calquera conduta violenta no deporte pero sen
criminalizar ao conxunto do deporte galego. De feito, segundo os datos da Comisión estatal
contra la violencia en el deporte do CSD na tempada 2017-2018 Galicia rexistrou un 1,87% de
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competicións deportivas de ámbito estatal con incidentes violentos, unha porcentaxe inferior á
media de todo o conxunto do Estado que se sitúa no 2,41%.
Ata agora, a nivel autonómico, só o Comité Galego de Xustiza Deportiva podía actuar ante un
incidente violento sempre que se producise unha denuncia, en vía de recurso ou apelación,
dentro do exercicio da potestade disciplinaria deportiva.
Coa constitución da Comisión Galega de Control da Violencia, Galicia convértese nunha das
primeiras comunidades autónomas do país en poñer en marcha esta útil ferramenta para a
erradicación da violencia no ámbito deportivo. Esta Comisión reúnese como mínimo dúas veces
durante o ano natural e as súas funcións organízanse en dous grupos: preventivo e
sancionador.
No mes de marzo do presente ano produciuse a primeira xuntanza con contido da Comisión
Galega de Control da Violencia. Nesta primeira reunión estudáronse dez feitos relacionados con
actitudes violentas nas competicións deportivas de Galicia producidos nas últimas datas. Deste
xeito, resolveuse a apertura de catro expedientes sancionadores e seis dilixencias previas co
obxecto de identificar ás persoas responsables dos devanditos feitos.
Dentro destes casos analizados destaca a conduta discriminatoria por razón de sexo sobre
unha menor de idade categoría alevín no campo municipal de Laxe (A Coruña) (Expediente

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROh6zw44c8X9
Verificación:
CVE-PREPAR: ad3b2939-44d4-ecd7-26e6-1a49209e41c5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

4/2019).
O feito denunciado pola propia Comisión que actuou de oficio (como consecuencia de petición
razoada da Real Federación Galega de Fútbol que solicita abrir dilixencias previas) ante as
noticias saídas en prensa foi que o 5 de marzo de 2019 no Campo municipal de Laxe durante o
partido alevín Laxe-Buño, unha persoa do público sen identificar dixo, referíndose a unha
xogadora, ‘agarrádelle polas tetas ou tédeslle medo’, ‘marimacho’ etc...
Ao ser os infractores descoñecidos, acordouse, por unanimidade, tal e como establece o artigo
23.4 do Decreto 63/2018 e co fin de coñecer as circunstancias concretas do caso (entre elas
identificar a ou ás persoas responsables dos feitos denunciados) abrir un período de
información e actuacións previas.
Este acordo foi notificado á Real Federación Galega de Fútbol, á Policía Local de Laxe, ao club
Deportivo Buño é a S.D. Laxe. A Policía Local contestou que non ten información xa que non foi
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requirida para prestar servizo. A RFGF non envía nova información á xa achegada coa petición
razoada. A S.D. Laxe contesta nos mesmos termos que na denuncia remitida á RFGF e que
consta no expediente. Asemade remite un comentario de facebook do adestrador do CD Buño.
O Club Deportivo Buño non recolle a notificación remitida por correo certificado (ausente de
reparto) polo que con posterioridade se lle remite a providencia por correo electrónico á conta
que utiliza a RFGF para comunicarse co club sen obter resposta algunha.
O 6 de maio de 2019 execútase a notificación pola sede electrónica da Xunta de Galicia. Ao non
atopar destinatario é rexeitada transcorridos 10 días. Do mesmo xeito tentouse contactar cos
responsables do Club Deportivo Buño por vía telefónica (teléfono remitido pola RFGF e que
aparece na páxina web) sen obter resposta.
O artigo 149.2 letra e) da Lei do Deporte di que é obriga das persoas organizadoras de
competicións prestar a máxima colaboración ás autoridades gobernativas para a prevención (...)
e colaborar na identificación dos autores das condutas incluídas na presente Lei. Isto podería
cualificarse como unha infracción grave ou leve segundo os artigos 157.2 b) e 157.3.
A día de hoxe non está identificado o autor dos feitos coñecidos, polo que a Comisión Galega
de Control da Violencia acordou requirir de novo á colaboración do club coa advertencia da

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROh6zw44c8X9
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posible incorrencia nunha infracción no caso de non facelo”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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
2019/1348956
Data
13/09/2019 17:44

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 49455, formulada polo
Grupo Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Flora María Miranda Pena, sobre “a planificación
da Consellería de Sanidade para a cobertura da ausencia da facultativa que vén prestando o
servizo de atención pediátrica nos concellos de Cariño, Mañón e Ortigueira”, (publicada no BOPG
número 470, do 30 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O servizo de pediatría nos concellos de Cariño, Ortigueira e Mañón da cobertura a 820 nenos e nenas,
número que está por debaixo das recomendacións (en canto ao número de nenos/profesional) tanto da
OMS coma das sociedades científicas da especialidade.
A inexistencia de profesionais para a súa contratación fai difícil a súa cobertura. Nas situacións puntuais
nas que non é posible a súa cobertura tómanse medidas organizativas que garanten a súa asistencia.
Os médicos de familia dos Servizos e Unidades dos concellos sinalados asumen a asistencia aos
nenos (a media das cotas de servizos profesionais está arredor de 1000 TIS/facultativo).

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO8Z4ygl1Qi8
Verificación:
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No caso de que consideren necesario a avaliación dun pediatra poden remitir os nenos ou nenas ao
servizo de pediatría de Atención Primaria

máis próximo (Cedeira) no que o número medio de

nenos/pediatra é de 727.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de 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
2019/1348955
Data
13/09/2019 17:43

RS/mv

En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 49721, formulada polo
Grupo Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao, sobre “as razóns do
Goberno galego para dotar dun só técnico de emerxencias sanitarias a ambulancia medicalizada
do sur da provincia de Lugo”, (publicada no BOPG número 476, do 14 de maio de 2019), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento
de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A cobertura urxente sanitaria dos concellos do sur da provincia de Lugo dispón dos seguintes medios:
●

Dous helicópteros de soporte vital avanzado un deles con base no municipio de Ourense.
Trátase do mellor recurso para garantir o soporte vital avanzado en zonas extensas e con
grande dispersión poboacional.

●

Tres Puntos de Atención Continuada localizados nos municipios de Monforte, Quiroga e
Chantada.

●

14 centros de saúde no horario de atención ordinaria nos municipios de Carballedo, Chantada,

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROeFIS6Ib5N1
Verificación:
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O Saviñao (en Escairon e Currelos), Taboada, Bóveda ( un neste concello e un consultorio en
Rubián), Monforte, Pantón, Pobra do Brollón, Sober, Folgoso do Courel (un en Folgoso e outro
en Seoane), Quiroga e Ribas de Sil.
●

Unha ambulancia asistencial de soporte vital básico con base en Chantada, con zona
preferente de cobertura dos concellos de Carballedo, Chantada, O Saviñao e Taboada. O que
supón a cobertura dunha poboación de 15423 habitantes (datos obtidos IGE a 41 de xaneiro de
2018).

●

Unha ambulancia asistencial de soporte vital básico con base en Monforte, con zona de
cobertura preferente dos concellos de Bóveda, Monforte de Lemos, Pantón, Pobra do brollón e
Sober. O que supón a cobertura dunha poboación de 26627 habitantes (datos obtidos IGE a 41
de xaneiro de 2018).

●

Unha ambulancia asistencial de soporte vital básico con base en Quiroga, con zona de
cobertura preferente dos concellos de Folgoso do Courel, Quiroga e Ribas de Sil. O que supón
a cobertura dunha poboación de 5245 habitantes (datos obtidos IGE a 41 de xaneiro de 2018).
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●

Hospital de Monforte

En relación ao suceso do que falan na parte expositiva é necesario aclarar que a ambulancia que se
mobilizou non estaba nese momento en Ourense, de feito estaba a escasos minutos do lugar do
suceso, e dende a central de coordinación decidise non mobilizar ningún recurso mais pola situación
clínica do paciente que describe un dos alertantes que se identifica como técnico de ambulancia.
A localización de todos os recursos asistenciais do 061 de Galicia obedece á análise de varios criterios,
entre os que destacan os de poboación e demanda e distancia aos centros sanitarios. Todos os criterios
son analizados periodicamente tendo en conta a frecuencia dos servizos e os tempos de resposta aos
mesmos.
Hai que destacar que todas as ambulancias asistenciais da Comunidade Autónoma de Galicia están
dotadas de persoal formado e capacitado no manexo inicial do paciente crítico e no manexo do DESA
(desfibrilador externo semiautomático). Estes recursos ademais medicalízanse co persoal do CS ou
PAC de Monforte (persoal facultativo e de enfermería) sempre que o doente o necesite pola súa
patoloxía.
Na actualidade, a cobertura sanitaria urxente extrahospitalaria desta área está garantida cos medios
dispoñibles.
Dada ás peculiaridades destes concellos, (extensión,dispersión, etc) a mellor cobertura nas situacións
que se require unha unidade de soporte vital avanzado segue sendo a aérea.

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROeFIS6Ib5N1
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Estanse a valorar todos os datos dos que dispoñemos do número de urxencias e emerxencias en toda
Galicia de forma continuada ca intención de que a nosa rede de transporte sanitario urxente estea
adaptada ás necesidades da poboación.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar polo Pleno- número 51446 ,
formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don
Luis Manuel Álvarez Martínez e dona María de la Concepción Burgo López, sobre “o
prazo estimado polo Goberno galego para a cobertura da presidencia do
Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela por unha muller”,
(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 Consellería de
Educación, Universidade e Formación Profesional, que ten o seguinte contido:
“Como xa se explicou no Parlamento de Galicia o nomeado, presidente ou presidenta
do Consello Social da Universidade de Santiago, ten un procedemento e está
regulado por lei.
Para dar resposta á información solicitada remitímonos ao Diario Oficial de Galicia
(DOG), número 17, correspondente ao martes, 10 de setembro de 2019, no que se
publica o Decreto 104/2019, do 5 de setembro, polo que se nomea presidenta do
Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela a Cecilia Sierra Rey.
Pode consultarse no enlace:
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190910/AnuncioC3B0-0609190002_gl.html
Engadir que no mesmo DOG aparece publicado o Decreto 103/2019, do 5 de
setembro, polo que se dispón o cesamento de José María Arias Mosquera como
presidente do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela.”.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de 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: 42138 formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia a iniciativa de dona María Guadalupe Murillo Solís e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as competencias e prioridades da Comisión Galega
de Control da Violencia”, (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 Secretaría Xeral para o
Deporte, que ten o seguinte contido:
“A Secretaria Xeral para o Deporte constituíu en setembro de 2018 a ‘Comisión Galega de
Control da Violencia’, un órgano que dá cobertura e resposta as denuncias que se producen no
contexto da práctica de competicións oficiais deportivas de ámbito autonómico, provincial, zonal
ou local, toda vez que a ‘Comisión Estatal contra a violencia, o racismo, a xenofobia e a
intolerancia no deporte’ dá cobertura ás competicións oficiais deportivas de ámbito estatal.
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Despois de que o Consello da Xunta aprobase o 31 de maio de 2018 o decreto polo que se
regula a composición e funcionamento da Comisión Galega de Control da Violencia e o
procedemento sancionador na materia, a súa constitución posibilita actuar directamente e non
só en vía de revisión de decisións federativas en temas de violencia.
A constitución da Comisión era unha demanda da sociedade ante as imaxes que todos temos
gravadas na retina de enfrontamentos entre espectadores, insultos aos deportistas e aos
árbitros ou comportamentos nada desexables de adestradores. A prioridade da Xunta é a de
prevención,

sensibilización e a educación nos valores do deporte. No caso de que para

protexer eses valores sexa preciso sancionar, farase con firmeza. É preciso mandar unha
mensaxe clara de tolerancia cero fronte a calquera conduta violenta no deporte pero sen
criminalizar ao conxunto do deporte galego. De feito, segundo os datos da Comisión estatal
contra la violencia en el deporte do CSD, na tempada 2017-2018 Galicia rexistrou un 1,87% de
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competicións deportivas de ámbito estatal con incidentes violentos, unha porcentaxe inferior á
media de todo o conxunto do Estado que se sitúa no 2,41%.
Ata agora, a nivel autonómico, só o Comité Galego de Xustiza Deportiva podía actuar ante un
incidente violento sempre que se producise unha denuncia, en vía de recurso ou apelación,
dentro do exercicio da potestade disciplinaria deportiva.
Coa constitución da Comisión Galega de Control da Violencia, Galicia convértese nunha das
primeiras comunidades autónomas do país en poñer en marcha esta útil ferramenta para a
erradicación da violencia no ámbito deportivo. Esta Comisión reúnese como mínimo dúas veces
durante o ano natural e as súas funcións organízanse en dous grupos: preventivo e
sancionador.
No mes de marzo do presente ano produciuse a primeira xuntanza con contido da Comisión
Galega de Control da Violencia. Nesta primeira reunión estudáronse dez feitos relacionados con
actitudes violentas nas competicións deportivas de Galicia producidos nas últimas datas. Deste
xeito, resolveuse a apertura de catro expedientes sancionadores e seis dilixencias previas co
obxecto de identificar ás persoas responsables dos devanditos feitos.
No mes de xullo tivo lugar unha nova xuntanza na que se resolveu o primeiro expediente
sancionador da historia da Comisión que resultou en dúas faltas leves aos dous actores
denunciados. A sanción polos feitos cometidos é dunha multa de 150 euros así como a
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prohibición de asistir a calquera espectáculo deportivo durante o prazo dun mes. O expediente
resolto vén dos feitos ocorridos o 24 de novembro de 2018 no campo de fútbol de Cabreche (A
Pobra do Caramiñal) cando os dous denunciados pola Garda Civil alentaron aos demais
espectadores a incorrer en actitudes violentas. Respecto aos outros expedientes abertos na
reunión previa da Comisión Galega de Control da Violencia séguense a realizar investigacións
para decidir en canto antes unha proposta de resolución.
Nesta terceira reunión da Comisión estudáronse ademais outros once expedientes novos
producidos nas últimas datas dos que tamén se abriron dilixencias.
Segundo o Decreto 63/2018, do 31 de maio, polo que se regula a composición e funcionamento
da Comisión Galega de Control da Violencia e o procedemento sancionador na materia,
publicado no Diario Oficial de Galicia o pasado 15 de xuño, as funcións daquela son:
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a) A instrución e resolución dos expedientes sancionadores pola comisión das infraccións
contidas nos artigos 157, 158 e 159 da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, con
ocasión de competicións deportivas oficiais de ámbito autonómico, provincial, zonal ou local
organizadas polas entidades deportivas galegas, consideración que terán aquelas competicións
que, realizándose en Galicia, sexan incluídas polas federacións deportivas galegas no
calendario oficial, sen que en ningún caso se refiran a materias cuxo exercicio competencial se
atribúe á Administración xeral do Estado en materia de seguridade, protección de persoas e
bens e mantemento da orde pública.
b) Formular peticións razoadas de incoación de expedientes sancionadores en materia de
violencia ao Comité Galego de Xustiza Deportiva e ás autoridades públicas competentes para
tal incoación.
c) Elaborar informes e estudos sobre as causas e os efectos da violencia no deporte.
d) Recoller e publicar anualmente os datos sobre violencia nas competicións deportivas
realizadas en Galicia e realizar unha memoria anual.
e) Elaborar e difundir programas de prevención e loita contra a violencia no deporte.
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f) Proporcionar ás entidades deportivas galegas e ás persoas organizadoras de competicións
deportivas os datos e os consellos que poidan facilitar a prevención da violencia.
g) Emitir informe preceptivo sobre os anteproxectos de leis e proxectos de disposicións
regulamentarias de iniciativa autonómica referentes a espectáculos e competicións deportivas,
disciplina deportiva e instalacións deportivas.
h) Recomendar ás entidades deportivas galegas adecuaren as súas normas de funcionamento
interno coa finalidade de teren en conta no seu réxime disciplinario o incumprimento das
normas relativas á violencia deportiva.
i) Establecer mecanismos de colaboración e de cooperación coas comunidades autónomas, o
Estado e a Comisión Estatal contra a Violencia, o Racismo, a Xenofobia e a Intolerancia no
Deporte en materia de violencia no deporte e, especificamente, cos órganos que, con similares
finalidades ás da citada Comisión Estatal, existan nas comunidades autónomas.
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j) Dar traslado ao Ministerio Fiscal daquelas situacións que poidan ser constitutivas de delicto.
En todas as funcións da Comisión Galega de Control da Violencia se terá en conta de xeito
transversal a integración da perspectiva de xénero e a promoción da igualdade entre mulleres e
homes”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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: 44015, formulada polo
Grupo Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Quinteiro Araújo

e outros/as

deputados/as do mesmo grupo, sobre “o tratamento das informacións en materia de
igualdade”, (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 Secretaría Xeral de Medios, que ten o
seguinte contido:
“É un feito constatable que o tratamento informativo dos casos de violencia de xénero ten
mellorado considerablemente ao longo dos últimos anos.
A Xunta de Galicia é consciente de que os medios de comunicación e os seus xornalistas son
cada vez máis responsables á hora de abordar con rigor e respecto as informacións
relacionadas coa igualdade e a violencia de xénero, contribuíndo a loitar contra ideas e
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prexuízos rexeitables e aínda arraigados na sociedade.
É innegable, polo tanto, o importante papel do xornalismo na loita contra a discriminación de
xénero -e a violencia que habitualmente leva asociada-, un papel tan transcendente como o da
educación.
A Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de
xénero establece (artigo 9.2) que a Xunta velará para que nos medios de comunicación de
Galicia se ofreza un tratamento axeitado das noticias sobre a violencia de xénero, … e
promoverá que as informacións relativas á violencia sobre a muller velen polo dereito á
intimidade das vítimas e das súas fillas e fillos.
A mencionada Lei establece tamén que o departamento competente en materia de Igualdade
elaborará e difundirá un manual de estilo dirixido aos profesionais dos medios de comunicación
para que impriman un tratamento mediático axeitado ás información relacionadas coa violencia
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de xénero.
Pois ben, este ‘Código de boas prácticas’ foi elaborado no seu día polas Secretarías Xerais da
Igualdade e de Medios, e difundido entre todos os medios de comunicación de Galicia. Mesmo
se remitiu a cada un das deputadas e deputados deste Parlamento ao tempo que se lles
convidaba a asistir a un curso -dirixido a xornalistas- sobre o tratamento integral da violencia de
xénero nos medios de comunicación, organizado polas dúas secretarías xerais.
Este manual, que toma como base e actualiza a chamada Declaración de Compostela,
elaborouse como referencia para que cada empresa de comunicación artellase o seu propio
Código de autorregulación na materia.
Este documento desenvólvese en torno a 12 eixos, como son:
• Valorar a información da violencia de xénero na súa dimensión real.
• Contextualizar a noticia.
• Acudir ás opinión de persoas expertas.
• Respectar a dignidade da muller e a súa dor.
• Extremar o celo e o rigor no manexos de fontes de información.
• Difundir casos de mulleres que saen dunha situación de violencia e logran refacer a súa
vida.
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• Realizar o seguimento de casos.
• Facilitar información útil.
• Identificar a figura do agresor e non xustificalo.
• Formular enfoques innovadores.
• Converter a información en servizo.
• Formar e/ou especializar ás persoas que traballan no xornalismo en torno a este problema
social.
(http://medios.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portalsxm/Proxectos/Tratamento_violencia_xenero_medios_comunicacion.pdf)
Respecto de que medidas levaron adiante ata o de agora para verificar a aplicación dos códigos

páxina 2 de 3

176466

de autorregulación nos medios de comunicación e o cumprimento da lexislación vixente, dicir
que os códigos de autorregulación son normas internas de cada empresa de comunicación e de
obrigado cumprimento para os seus traballadores.
Non teñen rango de disposición legal, polo que a Administración non pode inmiscuirse na súa
aplicación. Son os máximos responsables de cada medio e os propios traballadores aos que
lles corresponde velar polo cumprimento de ditas normas de autorregulación.
A Lei de Subvencións de Galicia recolle, entre os seus principios, os de igualdade e non
discriminación.
Polo tanto, a Xunta de Galicia, no exercicio das súas competencias a través dos diferentes
departamentos, está sometida e obriga ao cumprimento das normas, entre as que se atopan
aquelas que regulan as axudas públicas, as cales están presididas por una serie de principios
reitores que orientan a actuación dos órganos administrativos, entre os que se atopa o principio
de igualdade e non discriminación entre homes e mulleres, polo que o seu incumprimento
impediría a calquera entidade acceder ás subvencións que se conceden”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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: 48056 formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia a iniciativa de dona María Dolores Toja Súarez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións levadas a cabo polo
Goberno galego para cumprir o acordo parlamentario referido ás condutas violentas
asociadas ao deporte, en particular, no caso da agresión verbal padecida por unha nena
nun partido de fútbol entre os equipos de Laxe e Buño”, (publicada no BOPG número 455
do 3 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Secretaría Xeral para o Deporte, que ten o seguinte contido:
“A Secretaria Xeral para o Deporte constituíu en setembro de 2018 a Comisión Galega de
Control da Violencia, un órgano que dá cobertura e resposta as denuncias que se producen no
contexto da práctica de competicións oficiais deportivas de ámbito autonómico, provincial, zonal
ou local, toda vez que a ‘Comisión Estatal contra a violencia, o racismo, a xenofobia e a
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intolerancia no deporte’ dá cobertura ás competicións oficiais deportivas de ámbito estatal.
Despois de que o Consello da Xunta aprobase o 31 de maio de 2018 o decreto polo que se
regula a composición e funcionamento da Comisión Galega de Control da Violencia e o
procedemento sancionador na materia, a súa constitución posibilita actuar directamente e non
só en vía de revisión de decisións federativas en temas de violencia.
A constitución da Comisión era unha demanda da sociedade ante as imaxes que todos temos
gravadas na retina de enfrontamentos entre espectadores, insultos aos deportistas e aos
árbitros ou comportamentos nada desexables de adestradores. A prioridade da Xunta é a de
prevención,

sensibilización e a educación nos valores do deporte. No caso de que para

protexer eses valores sexa preciso sancionar, farase con firmeza. É preciso mandar unha
mensaxe clara de tolerancia cero fronte a calquera conduta violenta no deporte pero sen
criminalizar ao conxunto do deporte galego. De feito, segundo os datos da Comisión estatal
contra la violencia en el deporte do CSD na tempada 2017-2018 Galicia rexistrou un 1,87% de
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competicións deportivas de ámbito estatal con incidentes violentos, unha porcentaxe inferior á
media de todo o conxunto do Estado que se sitúa no 2,41%.
Ata agora, a nivel autonómico, só o Comité Galego de Xustiza Deportiva podía actuar ante un
incidente violento sempre que se producise unha denuncia, en vía de recurso ou apelación,
dentro do exercicio da potestade disciplinaria deportiva.
Coa constitución da Comisión Galega de Control da Violencia, Galicia convértese nunha das
primeiras comunidades autónomas do país en poñer en marcha esta útil ferramenta para a
erradicación da violencia no ámbito deportivo. Esta Comisión reúnese como mínimo dúas veces
durante o ano natural e as súas funcións organízanse en dous grupos: preventivo e
sancionador.
No mes de marzo do presente ano produciuse a primeira xuntanza con contido da Comisión
Galega de Control da Violencia. Nesta primeira reunión estudáronse dez feitos relacionados con
actitudes violentas nas competicións deportivas de Galicia producidos nas últimas datas. Deste
xeito, resolveuse a apertura de catro expedientes sancionadores e seis dilixencias previas co
obxecto de identificar ás persoas responsables dos devanditos feitos.
Dentro destes casos analizados destaca a conduta discriminatoria por razón de sexo sobre
unha menor de idade categoría alevín no campo municipal de Laxe (A Coruña) (Expediente
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4/2019).
O feito denunciado pola propia Comisión que actuou de oficio (como consecuencia de petición
razoada da Real Federación Galega de Fútbol que solicita abrir dilixencias previas) ante as
noticias saídas en prensa foi que o 5 de marzo de 2019 no Campo municipal de Laxe durante o
partido alevín Laxe-Buño, unha persoa do público sen identificar dixo, referíndose a unha
xogadora, ‘agarrádelle polas tetas ou tédeslle medo’, ‘marimacho’ etc...
Ao ser os infractores descoñecidos, acordouse, por unanimidade, tal e como establece o artigo
23.4 do Decreto 63/2018 e co fin de coñecer as circunstancias concretas do caso (entre elas
identificar a ou ás persoas responsables dos feitos denunciados) abrir un período de
información e actuacións previas.
Este acordo foi notificado á Real Federación Galega de Fútbol, á Policía Local de Laxe, ao club
Deportivo Buño é a S.D. Laxe. A Policía Local contestou que non ten información xa que non foi
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requirida para prestar servizo. A RFGF non envía nova información á xa achegada coa petición
razoada. A S.D. Laxe contesta nos mesmos termos que na denuncia remitida á RFGF e que
consta no expediente. Asemade remite un comentario de facebook do adestrador do CD Buño.
O Club Deportivo Buño non recolle a notificación remitida por correo certificado (ausente de
reparto) polo que con posterioridade se lle remite a providencia por correo electrónico á conta
que utiliza a RFGF para comunicarse co club sen obter resposta algunha.
O 6 de maio de 2019 execútase a notificación pola sede electrónica da Xunta de Galicia. Ao non
atopar destinatario é rexeitada transcorridos 10 días. Do mesmo xeito tentouse contactar cos
responsables do Club Deportivo Buño por vía telefónica (teléfono remitido pola RFGF e que
aparece na páxina web) sen obter resposta.
O artigo 149.2 letra e) da Lei do Deporte di que é obriga das persoas organizadoras de
competicións prestar a máxima colaboración ás autoridades gobernativas para a prevención (...)
e colaborar na identificación dos autores das condutas incluídas na presente Lei. Isto podería
cualificarse como unha infracción grave ou leve segundo os artigos 157.2 b) e 157.3.
A día de hoxe non está identificado o autor dos feitos coñecidos, polo que a Comisión Galega
de Control da Violencia acordou requirir de novo á colaboración do club coa advertencia da
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posible incorrencia nunha infracción no caso de non facelo”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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 3 de 3
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 1ª – número
48685 , formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a
iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e outros/as deputados/as do mesmo grupo,
sobre “as previsións do Goberno galego respecto do recoñecemento do xogo da
billarda como modalidade deportiva, a súa opinión referida á creación dunha
federación de deportes tradicionais e as actuacións previstas para a promoción
e extensión da súa práctica”, (publicada no BOPG número 458 , do 9 de abril de
2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Secretaría Xeral para o Deporte, que ten o seguinte contido:
“No pasado mes de maio celebrouse no recinto feiral de Silleda a II Xornada de Xogos
Tradicionais Galegos, unha iniciativa organizada polo departamento de deportes da
Xunta de Galicia, denominada BBC -Billarda, Bolos e Chave- e que representan o
auténtico tridente do deporte autóctono galego. Na programación deste ano
participaron un total de 300 nenos e nenas procedentes de 13 centros educativos -CPI
O Toural de Vilaboa (21), CEIP Coirón Dena de Meaño (35), CEIP Quintela de
Redondela (16), CEIP Tirán de Moaña (14), CPR Abrente de Sanxenxo (25), CPR San
José de Pontevedra (22), CEIP Ramón Valenzuela de Bandeira (19), CEIP Pérez
Viondi da Estrada (57), CEIP Xeve de Pontevedra (16), CEIP Foxo da Estrada (11),
CEIP Froebel de Pontevedra (15), CPR San Fermín de Caldas (25) e o CEIP Rocío de
Vigo (20)-, e que se suman aos 500 rapaces e rapazas de 16 centros da pasada
edición -o CEIP O Foxo, o CPR Nosa Señora Lourdes, o CEIP Pérez Viondi, o CEIP
Silleda (A Estrada), o CEIP de Coirón-Dena, o CEIP Torre Illa (A Illa de Arousa), o
CPR San José (Pontevedra), o CEIP Ramón Valenzuela (Silleda), o CEIP Sequelo
(Marín), o CEIP Plurilingüe de Tirán (Moaña), o CEIP A Paz Tintureira (Vigo), o CEIP
de Quintela (Redondela), o CPI de Toural (Vilaboa), o CPR San Fermín (Caldas de
Reis), o CPR Abrente (Sanxenxo), o CEIP San Roque de Darbo (Cangas)-.
Finalizada a xornada deste ano, e como xa sucedera no 2018, debemos felicitarnos
da destacable repercusión mediática que o evento alcanzou -e que mesmo neste ano
contou coa cobertura do programa da Radio Galega ‘Convivir deportivo’ de Alfonso
Pardo-, pero, sobre todo, hai que felicitarse tamén polo enorme éxito que, unha
edición mais, estas tres modalidades tiveron entre os nosos escolares.
En total, entre 2018 e 2019, 800 nenos e nenas de diferentes centros educativos
achegáronse aos deportes autóctonos grazas ao programa Xogade da Xunta de
Galicia, cumpríndose así a máxima do programa que xunta toda a oferta deportiva e
lúdica, escolar e federada, promovida pola Xunta de Galicia. Porque é obxectivo deste
programa brindarlles aos nosos escolares a posibilidade de practicar deporte e
actividade física, fomentando e estendendo o deporte educativo e saudable a toda a
sociedade dende as idades máis temperás.
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Os xogos autóctonos contribúen á socialización dos nosos nenos e nenas, potencian
a súa creatividade, precisan de movementos que desenvolven o esquema corporal, o
equilibrio, a orientación…, están asociados á literatura de tradición oral, poden
practicarse de forma espontánea, case sen necesidade de materiais e o que é tan ou
máis importante, fomentan valores como a cooperación, o traballo en equipo, o xogo
limpo, a resolución de conflitos, o respecto, o recoñecemento do esforzo como medio
para acadar metas e a aceptación das regras establecidas.
O programa de divulgación e expansión destes xogos no ámbito educativo xa está en
marcha. A Xunta de Galicia está a traballar nunha unidade didáctica para que todos os
nenos e nenas dos centros educativos de Galicia poidan desfrutar dos xogos
autóctonos e populares.
A idea é elaborar unha proposta didáctica para integrar os xogos autóctonos galegos
na educación primaria. Esta proposta conta dentro da súa programación cun relatorio
específico sobre a billarda que se centrará na presentación deste xogo, exposición
teórica, progresión didáctica da billarda na educación primaria e práctica.
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Ademais, tamén haberá outras unidades dedicadas aos bolos celtas, á chave e por
último, o encontro escolar de xogos autóctonos que se pretende que chegue a todos
os escolares de Galicia.
A través desta unidade didáctica impartida por profesionais de recoñecido prestixio no
ámbito da pedagoxía e na divulgación dos xogos autóctonos galegos, o mestre ou
mestra dará a coñecer os xogos autóctonos no colexio, concretamente en 6º de
educación primaria. Para isto contará coa unidade didáctica facilitada no curso que
consta de 6 sesións a implementar no centro. O Servizo de Deportes contará con
catro kits de xogos auctóctonos que distribuirá a través das Agrupacións Deportivas
Escolares. Estas agrupacións farán un reparto, de maneira rotatoria, entre os centros
educativos participantes da súa zona. Cada kit está composto polo seguinte material:

- Xogo da billarda: 1 palán + 1 billarda
- Xogo dos bolos: 2 bolas + 20 bolos
- Xogo da chave: 1 chave con base + 6 pellos ou pesos

Todo este traballo obedece a un pulo decidido que a Xunta de Galicia está a dar ao
deporte tradicional galego.
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Un impulso referendado no Parlamento de Galicia e ratificado con actuacións como o
convenio coa CRTVG que lle dará maior visibilidade ao deporte popular ademais do
deporte feminino, base ou adaptado.
Días despois, a Agrupación Deportiva do Baixo Miño organizaba outra en Tomiño, e
que contou coa participación de 7 Centros educativos que formaron 12 equipos de 10
xogadores e xogadoras cada un (en total 120 nenos e nenas de 6º curso de primaria),
que competiron todos, por un sistema de rotación nas tres modalidades. Asemade, do
4 e 5 de xuño, tivo lugar no Parque da Avisoureira no Centro Cultural de Guláns unha
nova xornada organizada esta vez pola Asociación Deportiva Escolar do Condado e
da Pardanta –concello de Ponteareas-. Unha iniciativa na que se levaron a cabo un
total de 14 xogos e na que se prevé a participación de máis de 715 nenos e nenas.
Pero o apoio da Secretaría Xeral para o Deporte ao deporte tradicional non se leva a
cabo unicamente a través de xornadas de xogos populares. O art. 15 da nosa Lei do
Deporte establece que as administracións públicas de Galicia promoverán a
recuperación, o mantemento, a práctica e o desenvolvemento dos deportes
autóctonos, propios da Comunidade Autónoma, en colaboración coas entidades
oficialmente recoñecidas neste ámbito, e iso é o que está a facer a Secretaría Xeral
para o Deporte da Xunta de Galicia.
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Tres federacións deportivas galegas amparan o deporte popular de Galicia: federación
galega de bolos, de chave e de petanca. Todas elas, aumentan o orzamento
consignado respecto aos convenios de colaboración coa Secretaría Xeral para o
Deporte neste 2019. En total falamos de 42.238 euros que representan un incremento
do 9,8% con respecto ao consignado en 2018. Un empuxe económico que sustenta
un espectro de licencias federativas que, neste 2019 é de 1.965 .
Respecto ao recoñecemento como modalidade deportiva da billarda, segundo a Lei
3/2912, do 2 de abril do deporte de Galicia, é competencia da Administración
autonómica recoñecer e cualificar novas modalidades e especialidades deportivas, así
como establecer os criterios e requisitos para o seu recoñecemento. Enténdese por
modalidade deportiva o conxunto de prácticas e regras que conforman unha forma
peculiar de práctica deportiva con carácter autónomo e diferenciado de calquera outra.
A determinación dunha modalidade deportiva farase sobre a base das técnicas
utilizadas para o exercicio, a destreza necesaria, a diferenciación con outras
modalidades, a implantación e o nivel de práctica.
Para o recoñecemento dunha modalidade deportiva terase en conta, entre outros
factores, a existencia desta no ámbito internacional, estatal e autonómico, a súa
relevancia e especificidade, a práctica autóctona, o número de practicantes e a
estrutura asociativa que a avale.
Coñecemos de boa man o incremento dos practicantes da billarda nos últimos anos e
atendendo aos outros criterios que veño de nomear, o Partido Popular cre que é
conveniente que a Secretaría Xeral para o Deporte -sempre claro está da man dos
axentes e entidades concernidas-, estude a posibilidade de que esta disciplina sexa
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recoñecida como modalidade deportiva. Un trámite que nos consta que este
departamento xa ten comenzado.
O obxectivo da Xunta de Galicia é recoñecer todas aquelas modalidades deportivas
que xunten os criterios suficientes para selo, como así o fixo no ano 2011 coa
modalidade de baile deportivo. De feito, hai escasas semanas a Secretaría Xeral para
o Deporte levou a cabo unha reunión cos principais clubs de baile deportivo de Galicia
para comezar os trámites da creación da federación deportiva. Agardamos que coa
billarda ocorra un proceso similar.
Desde a Xunta estamos convencidos de que da fortaleza xorde da unión. O noso
deporte autóctono, como ben di a propia Lei do Deporte de Galicia, é un elemento
integrante da nosa cultura, patrimonio cultural da Comunidade Autónoma. E cremos
que a mellor actuación posible para a súa defensa, promoción e crecemento –para a
súa maior implementación e xeneralización da práctica entre a poboación-, pasa por
unir forzas e medrar xuntos, polo que a Xunta de Galicia pretende, conforme a
normativa en vigor e promovendo no seu caso os cambios que foran pertinentes e de
común acordo coas partes afectadas, propoñer a constitución dunha única federación
galega de deportes autóctonos, que veña a xuntar e optimizar os comúns intereses
dos nosos deportes autóctonos. Contando coa colaboración e o pulo de todos,
poderase establecer unhas bases mais sólidas de crecemento para as nosas
modalidades deportivas como ocorre noutros casos doutras comunidades autónomas:
Federación de Castilla y León de Deportes Autóctonos, Federación Aragonesa de
Deportes Tradicionales, Fed. Juegos y Deportes Tradicionales Comunidad Valenciana.
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De feito, o pasado 4 de xuño de 2019, o Grupo Parlamentario do Bloque Galego
presentou no Parlamento de Galicia unha Proposición non de Lei sobre as actuacións
que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co xogo da billarda. O texto
aprobado por unanimidade foi o seguinte:

O Parlamento insta a Xunta de Galicia a:
1. Recoñecer a billarda como modalidade deportiva.
2. Abrir un proceso de diálogo coas entidades que traballan no eido dos deportes
tradicionais para
avaliar a posibilidade de crear una Federación Galega de Deportes Autóctonos.
3. Desenvolver un programa de divulgación e expansión da billarda no ámbito
educativo e no conxunto da sociedade. Para tal fin, estender a toda Galicia o módulo
creado pola Secretaría Xeral de Deportes (dentro do programa XOGADE), difundido
pola Consellería de Educación no ámbito da Delegación de Pontevedra, de
divulgación do xogo da billarda no ámbito escolar.
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4. Fomentar e apoiar as competicións de billarda que se desenvolven en Galicia, así
como o intercambio con outros países.
5. Incluír os espazos para o xogo da billarda no Plan de Infraestruturas Deportivas de
Galiza.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento
vixente.
Santiago de Compostela,
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A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 50324, formulada polo
Grupo Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María Luísa Pierres López e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns da demora da CRTVG na ad
opción das medidas precisas para incorporar o uso dunha linguaxe inclusiva da muller
nas súas informacións e a existencia dalgún tipo de protocolo ou guía que evite a súa
exclusión e o uso de estereotipos de xénero na redacción das noticias, así como as
medidas adoptadas e previstas para mellorar no tratamento especializado das noticias de
violencia de xénero”, (publicada no BOPG número 482 do 4 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 Corporación de Radio e Televisión de
Galicia e a Secretaría Xeral de Medios, que ten o seguinte contido:
“A Corporación Radio e Televisión de Galicia ten un renovado compromiso na implicación e
desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres
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e homes, sen discriminación por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas
para conseguir a igualdade real. Neste contexto a Corporación RTVG dispón, ademais da
autorregulación e compromiso dos redactores e redactoras, de procesos, a nivel de soporte,
para avanzar nestes obxectivos, nomeadamente a Comisión de Contidos e Igualdade
constituída no seu Consello de Administración e o proxecto de igualdade corporativo. A
Comisión de Igualdade do Consello de Administración celebrou no 2018 un total de seis
reunións.
Tamén, no 2018 foi constituída unha Comisión de Igualdade paritaria entre a Corporación e a
parte social, a cal se reuniu nese ano en 5 ocasións. O seu obxectivo é traballar na implantación
dun Plan de Igualdade, de acordo coa definición dese principio que establece a Lei orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes. As xuntanzas de
2018 versaron sobre o establecemento dun regulamento interno de funcionamento da comisión
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e sobre as diferentes propostas de cara ao comezo da elaboración dun plan de igualdade
empresarial para a Corporación. Os traballos esténdense ao actual ano 2019 de cara á
redacción do devandito Plan de Igualdade.
Na pregunta sinálase o caso duns titulares nos que se emprega o xénero masculino na
redacción duns textos. Isto leva á reflexión sobre o inxente traballo de redacción e corrección
diario, de aproximadamente ata 300 printers ou tituliños diarios na canle pública galega, feito
ante o cal hai que aceptar unha certa variedade de resultados.
Seguindo na liña de promoción da igualdade, cabe sinalar que a CRTVG é a canle autonómica
que mais deporte feminino emite e visibiliza, segundo datos dun informe elaborado por
Barlovento Comunicación en que se analizan as retransmisións deportivas desde o ano 1992
ata a actualidade. Os resultados revelan que a Televisión de Galicia, a través da tvG2, é a
segunda canle de televisión xeralista que máis deporte feminino emite, e a primeira de todas as
autonómicas de España.
Os medios públicos galegos queren promover a actualidade que xeran as deportistas galegas a
través da TVG, a G2, a Radio Galega e as canles dixitais (crtvg.gal e as redes sociais). Todo
este esforzo foi recompensado en 2018 co Premio do Deporte Feminino Galego da asociación
Mulleres Deportistas Galegas outorgados aos programas ‘Galicia en Goles’ e ‘Galicia en
Toquio’, e todos os días coa fidelidade da audiencia.
Así mesmo, a CRTVG atópase entre as 15 empresas galegas que obtiveron maior puntuación
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no indicador ARDÁN de ‘Empresa Igual’, segundo o informe de resultados sobre a igualdade de
xénero nas empresas galegas publicado recentemente con datos de 2018 por ARDÁN, o
servizo de información empresarial desenvolvido polo Consorcio da Zona Franca de Vigo. Os
medios públicos galegos, no posto número 11 da listaxe, comparten táboa con empresas como
Coremain, Casino de La Toja, Benito Abalo, Heva Deter Hispánica, CZ Veterinaria, Frigoríficos
de Vigo, La palloza gallega ou Inversiones Arteixo, entre outras.
Por outra parte, as redaccións da TVG e da RG seguen tamén as recomendacións do Consello
de Administración da CRTVG sobre o tratamento dos casos de violencia machista. Neste senso
tamén cabe sinalar que a Corporación está representada no Observatorio Galego da Violencia
de Xénero previsto na Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e tratamento
integral da violencia de xénero e regulado no Decreto 157/2012, do 5 de xullo de 2012, polo que
se desenvolve a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e tratamento integral da
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violencia de xénero no relativo aos órganos consultivos e de participación. Un dos eixos
fundamentais do seu traballo é a prevención de todo tipo de violencia machista e, por iso, ten
encomendadas entre outras, a función de vixiar e denunciar que non haxa discriminación sexual
na publicidade.
No seo do dito observatorio, creouse unha comisión asesora de publicidade non sexista, que
velará pola eliminación dos sexismos nas mensaxes publicitarias e pola incorporación de
accións positivas que contribúan, dende un ámbito tan importante como a publicidade, a
erradicar todo tipo de discriminación por razón do sexo das persoas.
Así mesmo, a cuarta campaña RSC da CRTVG de 2018 estivo dedicada á igualdade, cunha
acción de comunicación arredor do Día Mundial da ONU para a Ciencia e para a Paz (10 de
novembro), e coa finalidade de facer unha posta en valor da muller e das vocacións científicas,
técnicas e artísticas entre as nenas galegas. Esta acción contou coa colaboración das tres
universidades galegas, coa finalidade de achegar a CRTVG á sociedade, e coa participación de
máis dunha ducia de investigadoras, profesionais ou alumnas no eido coñecido como STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts, and Maths). Procurouse o maior impacto posible a
través da imaxe verdadeira de galegas que poidan representar modelos de valor para as nenas
e mozas. Tamén está prevista una campaña arredor da promoción da muller no terceiro
trimestre de 2019.
Por outra banda, a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza e a CRTVG renovaron en novembro de 2018 un convenio de colaboración en materia
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de igualdade, dirixido a realizar accións conxuntas dirixidas á promoción da igualdade e da loita
contra a violencia de xénero .
Mediante esta colaboración, preténdese contribuír a reforzar a integración do principio de
transversalidade de xénero na administración pública galega, de cara a conseguir unha maior
eficiencia na intervención a favor da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e
homes, xa que, pola súa implantación en Galicia, este é o medio idóneo para a difusión das
accións de información, divulgación e sensibilización dirixidas á sociedade galega en xeral.
A Corporación RTVG potencia a visibilidade e audibilidade das mulleres dentro da súa
programación, emprega unha linguaxe e/ou imaxes non sexistas, especialmente no ámbito da
publicidade, prestando atención informativa e dando cobertura a actividades como o Día
Internacional para a eliminación da violencia de xénero (25 novembro) ou o Día Internacional da
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Muller (8 de marzo). E os medios públicos galegos inclúen o número de teléfono de información
ás mulleres nos programas, reportaxes e/ou espazos relacionados co ámbito da promoción da
igualdade e da loita contra a violencia de xénero.
Engadir, por outra banda, que dende hai anos, a Xunta de Galicia e outros organismos e
entidades veñen promovendo entre os medios de comunicación a implantación de códigos de
autorregulación coas pautas a seguir para un tratamento axeitado das informacións en materia
de igualdade e violencia de xénero, abordando estas con rigor e respecto á dignidade das
mulleres e os seus fillos, e contribuíndo na loita contra ideas e prexuízos rexeitables e -por
desgraza- aínda arraigados na sociedade.
As Secretarías Xerais da Igualdade e de Medios -en cumprimento do artigo 9.1 da Lei 11/2007
galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero- teñen elaborado e
difundido un Código de boas prácticas destinado aos medios de comunicación e os seus
profesionais, un código que tomou como base e actualizou a denominada ‘Declaración de
Compostela’.
Tanto este como calquera outro código de autorregulación nas materias das que estamos a
falar, coinciden basicamente nas súas directrices e obxectivos.
As informacións que se publican ou emiten a diario, relacionadas coa igualdade e a violencia de
xénero, poñen de manifesto o traballo responsable dos medios de comunicación á hora de
abordar con rigor e respecto este tipo de noticias. É un feito evidente que o tratamento
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informativo dos casos de violencia de xénero ten mellorado considerablemente nos últimos
anos.
Consideramos que a ética e a responsabilidade profesional, xunto cun coñecemento na materia,
son elementos suficientes para que os medios de comunicación colaboren de forma efectiva
para remover conciencias ante ideas e condutas inxustas, vexatorias e discriminatorias e, así,
avanzar na súa erradicación.
O Observatorio Galego da Violencia de Xénero, a Comisión Asesora de Publicidade non Sexista
e o Consello Galego das Mulleres, desenvolven un importante labor como órganos de consulta,
estudo e colaboración en materia de igualdade e violencia de xénero.
Todo isto sen prexuízo de que calquera denuncia presentada sobre unha presunta
irregularidade o incumprimento das referidas normas, determinará a reacción inmediata por
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parte dos órganos administrativos correspondentes da Xunta, que implementarán as actuacións
pertinentes tendentes a corrixir calquera vulneración ou irregularidade, coas consecuencias
coercitivas que puideran corresponder de conformidade coas normas establecidas na materia”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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 3ª – número
46089 , 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 suficiencia do orzamento asignado á
convocatoria de subvencións da Consellería de Política Social destinada ás
entidades locais para a posta en marcha de iniciativas dirixidas á mocidade
durante o ano 2019”, (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:
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“Coa finalidade de facilitar e promover a realización de actividades de educación non
formal e a participación xuvenil no ámbito local, a Dirección Xeral de Xuventude,
Participación e Voluntariado, dentro das súas actuacións de fomento, convoca unha
liña de axudas dirixida ás entidades locais galegas para a posta en marcha de
iniciativas locais dirixidas á mocidade, dotada orzamentariamente nunha contía de
500.000 euros que consideramos supón un apoio financeiro significativo para que as
entidades locais desenvolvan as súas actuacións en materia de xuventude.

Proba de elo son os máis de 80 proxectos que anualmente se financian a través desta
convocatoria e que permiten a participación da mocidade dos distintos concellos en
actuacións vinculadas ao emprendemento, á promoción de hábitos saudables e
prevención de condutas de risco, ao fomento de actitudes creativas e innovadoras no
ámbito local, etc, cumprindo así cos propios obxectivos previstos na convocatoria.

Tal e como contempla a Orde do 28 de decembro de 2018, a contía máxima da axuda
será de 6.000 euros para o caso das solicitudes individuais e, para as solicitudes
conxuntas, a contía máxima da solicitude será de 15.000 euros se a entidade ou
agrupación está formada por dous concellos e de 22.000 se está formada por tres ou
máis. No caso de concellos resultantes de procesos de fusión municipal poderase
solicitar, así mesmo, un máximo de 15.000 euros no caso de fusión de dous concellos
e de 22.000 se a fusión é de tres ou máis. Dotar dunha maior contía a proxectos que
primen a colaboración e a cooperación enténdese que é beneficioso para a
poboación, e neste caso para a poboación moza. A posta en común dos recursos e a
xestión compartida é algo positivo e esta medida quérese primar e incentivar.

Páxina 1 de 2
176485

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
13/09/2019 17:45:15

Por último, cómpre destacar que o artigo 9 da Lei 6/2012, do 19 de xuño, de
xuventude de Galicia, fai fincapé na necesidade de fomentar o espírito emprendedor
da mocidade, potenciando actitudes que teñan que ver coa iniciativa propia dos
mozos e mozas, a responsabilidade, o compromiso, etc, así como a necesidade de
poñer en marcha actuacións para facilitar o emprendemento da mocidade. Neste
sentido, son múltiples as medidas desenvolvidas neste ámbito pola Xunta de Galicia,
dende distintas consellerías e con moitos departamentos implicados na xestión de
actuacións neste ámbito. Podemos destacar, dentro da Dirección Xeral de Xuventude,
Participación e Voluntariado, programas como Emprural, que busca fomentar o
emprendemento xuvenil en comarcas rurais ou o proxecto “Catalizador de
oportunidades de emprego e emprendemento xove transfronteirizo” (acrónimo
LIDERA), aprobado ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020
(POCTEP), entre outros.
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Pero tamén se están levando a cabo outras actuacións para o desenvolvemento da
cultura emprendedora desde outros departamentos da Xunta. Por exemplo, desde o
sistema educativo, co fin de espertar este espírito desde idades temperás (a través do
Plan Eduemprende ou dos viveiros de empresa nos centros educativos); tamén
destacan as axudas para a creación de empresas por agricultores mozos con idades
comprendidas entre os 18 e os 40 anos; ou a liña de subvencións para a creación
e/ou investimentos de PEMES de nova creación por parte de persoas emprendedoras
novas, entre moitas outras medidas que desenvolve a Xunta de Galicia para facilitar o
emprendemento dos nosos mozos e mozas.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de 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
2019/1321900
Data
10/09/2019 09:11
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 43694 formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Quinteiro Araújo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo sobre “o coñecemento pola Xunta de Galicia da existencia
dun topónimo deturpado na sinalización da estrada autonómica OU-536, Ourense-A
Pobra de Trives, e as súas previsións respecto da corrección dos que hai nas estradas da
súa competencia, así como a realización dalgunha actuación para ese fin nas que son
competencia do Ministerio de Fomento”, (publicada no BOPG número 419 do 25 de xaneiro
de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida en resposta á pregunta oral en Comisión
número 36406 e á pregunta oral en Pleno número 36407, convertidas en escritas por fin do
período de sesións setembro-decembro de 2018, 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, estando a data de hoxe, tanto as obras referidas
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como o cambio de cartelería, rematados”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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

176488

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
10/09/2019 09:11:25

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTROosbG9H1DZ5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 10/09/2019 9:11:25

176489

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
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Nº Saída
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Data
13/09/2019 17:43
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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4ª – número
49962 , formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de
don Luis Manuel Álvarez Martínez e dona María de la Concepción Burgo López, sobre
“a data prevista para o nomeamento dun presidente o presidenta do Consello
Social da Universidade de Santiago de Compostela”, (publicada no BOPG número
479 , do 22 de mayo 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:
“Como xa se explicou no Parlamento de Galicia, o nomeado presidente ou presidenta
do Consello Social da Universidade de Santiago, ten un procedemento e está
regulado por lei.
Para dar resposta á información solicitada remitímonos ao Diario Oficial de Galicia
(DOG), número 17, correspondente ao martes, 10 de setembro de 2019, no que se
publica o Decreto 104/2019, do 5 de setembro, polo que se nomea presidenta do
Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela a Cecilia Sierra Rey.
Pode consultarse no enlace:
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190910/AnuncioC3B0-0609190002_gl.html
Engadir que no mesmo DOG aparece publicado o Decreto 103/2019, do 5 de
setembro, polo que se dispón o cesamento de José María Arias Mosquera como
presidente do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de 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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En relación coa pregunta con resposta oral -a tramitar pola Comisión 4ª – número
51447 , formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de
don Luis Manuel Álvarez Martínez e dona María de la Concepción Burgo López,
sobre “o prazo estimado polo Goberno galego para a cobertura da presidencia
do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela por unha muller,
así como a valoración que fai da situación de práctica parálise na que se atopa
este órgano”, (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 Consellería
de Educación, Universidade e Formación Profesional, que ten o seguinte contido:
“Como xa se explicou no Parlamento de Galicia, o nomeado presidente ou presidenta
do Consello Social da Universidade de Santiago, ten un procedemento e está
regulado por lei.
Para dar resposta á información solicitada remitímonos ao Diario Oficial de Galicia
(DOG), número 17, correspondente ao martes, 10 de setembro de 2019, no que se
publica o Decreto 104/2019, do 5 de setembro, polo que se nomea presidenta do
Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela a Cecilia Sierra Rey.
Pode consultarse no enlace:
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190910/AnuncioC3B0-0609190002_gl.html
Engadir que no mesmo DOG aparece publicado o Decreto 103/2019, do 5 de
setembro, polo que se dispón o cesamento de José María Arias Mosquera como
presidente do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de 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 5ª – número
46242 , formulada polo Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula
Vázquez Verao, sobre “as razóns de demora que presenta o pagamento da
libranza para coidados no contorno familiar correspondente ao mes de xaneiro
de 2019, así como a consideración polo Goberno galego da posibilidade de
aumentar da súa contía”, (publicada no BOPG número 435 , do 21 de febreiro de
2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:
“A Constitución Española, no seu artigo 149.1.1ª, atribúe ao Estado a competencia
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exclusiva para a regulación das condicións básicas que garantan a igualdade de
tódolos 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 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.
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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 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
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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 nun 10%.
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.
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Respecto da súa tramitación, non temos constancia de retrasos significativos nos
pagos das nóminas da libranza. Estas se tramitan a finais do mes e pode demorar uns
días mentres se 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
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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: 44428, 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 da Corporación da RTVG para
non darlle cobertura informativa á comparecencia dos representantes das rías do Burgo
e de Vigo na Comisión de Peticións do Parlamento europeo os días 21 e 22 de xaneiro de
2019 para solicitar a reapertura do expediente referido ao seu saneamento”, (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 Corporación de Radio-Televisión de Galicia, que ten o seguinte
contido:
“En primeiro lugar, á pregunta de ‘se ten algo que ver que fose a eurodeputada do BNG, Ana
Miranda, quen impulsase a comparecencia ante a UE destas persoas’, a resposta é negativa.
Facendo unha busca rápida no sistema de documentación da TVG, atópase que a
eurodeputada citada aparece nos informativos un total de 19 veces entre outubro de 2018 e
xaneiro de 2019, data de rexistro desta pregunta parlamentaria. Unha desas aparicións é unha
entrevista de 12 minutos de duración. Pola contra, se se buscan as aparicións do eurodeputado
galego do PP, Sr. Millán Mon, nese meso período de tempo, atópase unha soa.
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As decisións de cobertura informativa fanse con criterios informativos e con liberdade desde a
dirección dos servizos informativos, que debuxa a escaleta dos programas informativos
atendendo á actualidade.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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: 45026, 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 previsións respecto á
emisión da TVG en HD e full HD, a plataforma OTT 2.0 e as dúas novas canles
temáticas anunciadas”, (publicada no BOPG número 428 do 7 de febreiro de 2019),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiroxullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Corporación de
Radio-Televisión de Galicia, que ten o seguinte contido:
“A transformación dixital da CRTVG é un ambicioso proxecto de gran complexidade, debido,
entre outras cousas, á cantidade de sistemas e sub-sistemas que constitúen o novo
escenario, á necesaria adaptación aos fluxos de traballo propios da organización, e ao
cambio tecnolóxico que supón para a mesma.
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O novo sistema de produción dixital permitiu sentar as bases para a emisión en alta
definición. Sendo o fluxo do material audiovisual, no caso da Televisión de Galicia, un fluxo
de material en alta definición de principio a fin, é dicir: dende a captura do sinal, pasando por
inxesta, edición e arquivo, ata a emisión, todo o proceso ocorre en alta definición.
A implantación do proxecto de produción dixital, unha vez arrancado durante setembro e
outubro de 2018, pasou á súa fase de observación e monitoramento. A análise dos datos
recopilados nesta fase permitiu determinar o momento no que o sistema acadaría unha
estabilidade e produción adecuada, establecendo o momento preciso para a implementación
da emisión en alta definición, que finalmente se planificou para marzo. Así mesmo, se
levaron a cabo as probas necesarias en colaboración co operador de servizos de difusión da
CRTVG (Retegal), para permitir a difusión destas sinais en alta definición a todo o territorio
galego. Como é sabido, finalmente foi posible difundir, ademais da nosa canle principal
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como estaba previsto inicialmente, tamén a segunda canle en HD. As emisións en HD
comezaron o 26 de marzo deste ano.
Unha vez comezadas as emisións das canles da TVG en alta definición (HD), se mantiveron
en paralelo tamén as anteriores emisións en definición estándar (SD) das devanditas canles.
A simultaneidade das dúas calidades de definición é o proceso coñecido como simulcast.
O Real Decreto polo que se aproba o Plan Técnico Nacional da Televisión Dixital Terrestre
(TDT), publicado o 25 de xuño, non contempla a medio prazo a eliminación das canles de
televisión en definición estándar (SD). Isto fai necesario polo de agora a medio prazo manter
as emisións en definición estándar (SD) das canles (simulcast).
Por outra banda, ademais, aínda existe en Galicia unha pequena proporción de fogares que
unicamente posúe receptores televisivos que só soportan a tecnoloxía estándar (SD),
situación que se replica de xeito similar no resto de España. Polo dito anteriormente, a
emisión e difusión dos sinais de televisión en full HD, que require dun gran ancho de banda,
non se contempla mentres as circunstancias fagan necesario manter estas emisións en
definición estándar (SD).
Nesta nova etapa, a CRTVG aposta por canles especializadas e integradas co novo sistema
de produción dixital. Así mesmo, a súa necesidade pasa por unha solución de
desenvolvemento e implantación dunha plataforma integral dixital (en adiante, Plataforma),
baseándose nos seguintes módulos:
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1. Backend, que permita xestionar os contidos: VoD, directos (Live), etc.
2. Frontend de xestión multiplataforma que permita distribuír os contidos a través de internet
e ser consumidos mediante múltiples dispositivos.
3. CDN que permita a codificación, transcodificación e emisión dos contidos das diferentes
canles temáticas.
4. Negocio, analítica de negocio, recoñecemento, identificación e medicións coa conseguinte
monetización; e solución da xestión da publicidade.
A Plataforma deberá cumprir os seguintes obxectivos estratéxicos da Corporación:
Mellorar a experiencia do usuario: A solución deberá contar cun deseño de xestión
multiplataforma sinxela e unificada con todos os interfaces e aplicacións multidispositivo
dende un único punto para satisfacer a demanda dos usuarios independentemente do
dispositivo que utilicen (web, iOS, Android, SmartTV, HBBtv, etc.).
páxina 2 de 4

176501

Seguimento e explotación de negocio: a solución deberá aportar KPIs de negocio de cara a
poder tomar decisións e dispoñer dunha trazabilidade do comportamento dos usuarios, así
como dunha visión unificada dos contidos máis consumidos, tipo de usuarios que o
consumen, plataforma ou dispositivo utilizado, etc.
A solución deberá garantir a súa adaptación aos cambios inmediatos que podan xurdir, así
como adoptar funcionalidades de xestión e monetización que a Corporación queira
incorporar como parte da súa estratexia dixital.
O obxecto do contrato é o desenvolvemento, implantación e mantemento dunha plataforma
integral para a transformación dixital da CRTVG.
A solución obxecto do servizo deberá contemplar a arquitectura hardware necesaria, a súa
instalación e configuración, a súa capacidade de escalabilidade, para dar servizo en cada un
dos módulos propostos.
Na actualidade, o prego está sendo analizado polos departamentos correspondentes na
CRTVG e solicitouse unha auditoría externa para avaliar o modelo detallado no documento e
que se converterá nun contrato suxeito á licitación pública no primeiro cuatrimestre do ano
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2019, para garantir a implantación total do sistema antes da finalización do ano 2019.

En canto ás canles temáticas anunciadas, cómpre dicir que a canle relacionada cos
deportes de base, femininos e alternativas xa está operativa e pretende ser un espazo web
onde os diferentes clubs acheguen a súa información, especialmente as retransmisións, a
través dunha plataforma que permite compartir os contidos e fomentar a comunicación
horizontal entre clubs e afeccionados. Este proxecto é realizado coa colaboración da
Secretaría Xeral para o Deporte.
En relación ao proxecto de innovación audiovisual dixital que se está a desenvolver coa
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) e denominado
‘Desenvolvemento de proxectos innovadores no ámbito dos contidos dixitais interactivos, no
marco do plan de acción para o impulso aos contidos dixitais en Galicia (Dico Mindset),
estase tramitando a través da fórmula da Compra Pública de Innovación e xa se superaron
as etapas de consultas ao mercado, elaboración do mapa de oferta temperá, elaboración da
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ficha de avance e elaboración da ficha final de consultas ao mercado, no que participaron 27
empresas do sector audiovisual e informático.
O seguinte fito que se publicará será a licitación, que permitirá a contratación a través dun
procedemento aberto dunha empresa ou empresas para desenvolver a plataforma antes
mencionada. A data prevista de publicación é no primeiro trimestre do ano 2019.
Toda a información pode atoparse en: https://amtega.xunta.gal/dicomindset
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
REXISTRO7aNJi3ljB8
Verificación:
CVE-PREPAR: cfbc1858-ab34-6eb0-e099-c1426861edf8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 46034, 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 cobertura informativa dada o 10 de febreiro
de 2019 no Telexornal Mediodía da Corporación de RTVG á manifestación cidadá en
defensa da sanidade pública”, (publicada no BOPG número 435 do 21 de febreiro de 2019),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo
de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Corporación de RadioTelevisión de Galicia, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da Comisión
Permanente non Lexislativa de Control da CRTVG ao darlle resposta á pregunta 42723 sobre o
mesmo tema.
A resposta pode consultarse nesta ligazón:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-permanente-non-lexislativa-
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control-corporacion-rtvg-2019-02-28?part=5474c21c-8b27-4a2a-8f42-0f513e1f9830&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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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 48899, 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 sanción imposta pola
Dirección da CRTVG a un locutor da Radio Galega”, (publicada no BOPG número 463 do
17 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Corporación de Radio-Televisión de Galicia, que ten o seguinte contido:
“A CRTVG en ningún caso autoriza ou desautoriza compatibilidades a ningún traballador;
esta función corresponde á Oficina de Incompatibilidades e Boas Prácticas, organismo
dependente da Dirección Xeral de Función Pública da Xunta de Galicia, que é a quen os
CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
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CVE-PREPAR: f2d29ca5-25a0-3343-27b9-20d0f171e6e3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

traballadores/as públicos se dirixen para solicitar estas compatibilidades.
Se ben no expediente de compatibilidade do 18 de abril de 2008, a Dirección Xeral de
Función Pública resolveu autorizar a compatibilidade ao traballador para as funcións de
actividades privadas de presentador, actor de dobraxe e locutor publicitario, por conta
propia, en empresas privadas; concorre a seguinte circunstancia:
Nesa data o traballador tiña un contrato laboral especial temporal de carácter artístico;
circunstancia que mudou cando reclamou perante a xurisdición social o recoñecemento do
carácter indefinido da súa relación laboral coa CRTVG, a raíz do cal, dende a sentenza de
data 26 de xuño de 2015, que adquiriu firmeza o día 1 de novembro de 2016, a súa relación
coa Corporación é a de persoal laboral indefinido non fixo. A concesión de dita
compatibilidade especifica de xeito concreto que a mesma perdería toda validez no caso de
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que se modificasen as circunstancias polas que se outorgou. Ao variar a relación laboral do
traballador coa CRTVG, dita compatibilidade perdeu a súa vixencia.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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: 48956, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “prazo previsto pola CRTVG para a
aprobación do estatuto profesional e a creación do Consello de informativos previstos na
lei 9/2011, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia”, (publicada no
BOPG número 463 do 17 de abril de 2019), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo de 2019, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Corporación de Radio-Televisión de Galicia, que ten o seguinte
contido:
“A creación do Estatuto Profesional e o Consello de Informativos previstos na Lei 9/2011 non
dependen da Dirección Xeral da CRTVG senón do Consello de Administración.
O Estatuto Profesional está agora mesmo nunha fase de consultas para a redacción posterior,
fase na que mesmo teñen participado representantes de distintos eidos, internos e externos á
Corporación, do xornalismo galego.
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O Estatuto Profesional é un requisito e paso previo á creación do devandito Consello de
Informativos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
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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Asunto: Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se establecen medidas relativas a la
ejecución y financiación del presupuesto general de la Unión Europea en 2020 en relación con la retirath
del Reino Unido de la Unión [COM(2019) 461 final] [2019/0186 (APP)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mixta para la Unión Europea
remite a su Parlamento, por medio del presente correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión
Europea que se acompaña, a efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes
Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa
de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.
Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la mencionada Ley
8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución debería ser recibido por las Cortes
Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.
Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedimiento de control del
principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habilitado el siguiente correo electrónico de la
Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@congreso.es

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA
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por el que se establecen medidas relativas a la ejecución y financiación del presupuesto
general de la Unión Europea en 2020 en relación con la retirada del Reino Unido de la
Unión

ES
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.

CONTEXTO DE LA PROPUESTA
Razones y objetivos de la propuesta

El Reino Unido ha decidido abandonar la Unión Europea invocando el procedimiento previsto
en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE). A petición del Reino Unido, el
Consejo Europeo (artículo 50) acordó el 11 de abril de 2019' volver a prorrogar2 el plazo
previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE hasta el 31 de octubre de 2019. El plazo
contemplado en el artículo 50, apartado 3, del TUE finalizará el 31 de octubre de 2019, a
menos que el Reino Unido, entretanto, ratifique el Acuerdo de Retirada o solicite una tercera
prórroga, que el Consejo Europeo (artículo 50) tendría que acordar por unanimidad. El Reino
Unido pasaría en tal caso a ser un tercer país el 1 de noviembre de 2019, sin acuerdo que
garantice una retirada ordenada. La Comisión sigue considerando que una retirada ordenada
del Reino Unido de la Unión sobre la base del Acuerdo de Retirada constituye la mejor
opción.
La Comunicación de 12 de junio de 2019, «Estado de las medidas de preparación y
contingencia frente a la retirada del Reino Unido de la Unión Europea»3, recordaba que, de
acuerdo con el enfoque que el Consejo Europeo (artículo 50) ha defendido a lo largo de todo
el proceso, todos los actores deben seguir preparándose para todos los resultados posibles,
incluida una retirada sin acuerdo. Concluía que la Comisión seguiría supervisando la
evolución de la situación política y analizando la necesidad de prorrogar las medidas
adoptadas. La presente propuesta constituye una prórroga a 2020 del marco de contingencia
para el presupuesto de la Unión establecido en el Reglamento (HE, Euratom) 201 9/1197 del
Consejo, de 9 de julio de 2019, sobre medidas relativas a. la ejecución y financiación del
presupuesto general de la Unión en 2019 en relación con la retirada del Reino Unido de la
Unión4. La propuesta regula las relaciones entre la Unión Europea, por una parte, y el Reino
Unido y sus beneficiarios, por otra, en lo que respecta a la financiación y la ejecución del
presupuesto en 2020.
Desde la notificación por parte del Reino Unido de su intención de retirarse de la Unión
Europea, esta ha venido declarando reiteradamente que la Unión y el Reino Unido están
obligados a cumplir sus respectivas obligaciones derivadas del período total de pertenencia
del Reino Unido a la Unión. Este principio fue recordado en las conclusiones del Consejo
Europeo de 29 de abril de 2017 y quedó reflejado en la introducción del Acuerdo de
Retirada5 . El hecho de que no se alcance un acuerdo de retirada en la fecha prevista al efecto
no afectaría a este principio rector.
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Una retirada sin acuerdo despojaría las relaciones presupuestarias entre la Unión y el Reino
Unido de toda disposición jurídica consensuada. Un vacío jurídico de tales características
crearía una considerable inseguridad y dificultaría la ejecución de los presupuestos de la
Unión de 2019 y 2020 en detrimento de todos los beneficiarios del Reino Unido y, en algunos
casos, también de beneficiarios de otros Estados miembros. En consonancia con el enfoque
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Decisión (UE) 2019/584 del Consejo Europeo (DO L 101 de 11.4.2019, p. 1).
A petición del Reino Unido, el Consejo Europeo decidió conceder una primera prórroga el 22 de marzo de
2019 [Decisión (UE) 2019/476 deI Consejo Europeo, DO L 801 de 22.3.2019, p. 1].
COM(2019) 276 final.
DO L 189 de 15.7.2019, p. 1.
Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la
Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO C 144! de 25.4.2019, p. 1).
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global de la Comisión, la presente propuesta constituye una medida de contingencia para
responder a esta situación.
Tras la retirada, los Tratados y el Derecho derivado no serán aplicables al Reino Unido. El
Reino Unido o las entidades establecidas en el Reino Unido dejarán de poder optar a recibir
financiación con cargo a los programas de la Unión, salvo que en los actos jurídicos relativos
a los programas de gastos de la UE se incluyan disposiciones pertinentes con vistas a la
participación de terceros países.
El objetivo de la presente propuesta es prorrogar a 2020 el marco de contingencia establecido
en el Reglamento (UE, Euratom) 2019/1197 y, en consecuencia, evitar o, al menos, reducir al
mínimo las perturbaciones más significativas para los beneficiarios de los programas de
gastos y otras acciones de la UE en el momento de la retirada y hasta el final de 2020, con la
esperanza asimismo de que ello facilite una liquidación financiera entre la Unión y el Reino
Unido.
El marco de contingencia propuesto contempla la posibilidad de mantener a lo largo de todo
el año 2020 el derecho del Reino Unido y de las entidades de ese país a recibir financiación de
la Unión en virtud de compromisos jurídicos adquiridos antes de la fecha de retirada o entre la
fecha de retirada y el final de 2019, en aplicación del Reglamento (UE, Euratom) 2019/1197.
Esta posibilidad se supedita a la condición de que el Reino Unido contraiga el compromiso
escrito de contribuir a la financiación del presupuesto para 2020 en las condiciones
establecidas en la presente propuesta. Además, el Reino Unido debe comprometerse por
escrito a aceptar las auditorías y controles que abarquen todo el período de aplicación de los
programas o acciones. De este modo, quedarán protegidos los intereses financieros de la
Unión.
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El Reino Unido y las entidades del Reino Unido, así como las entidades de los demás Estados
miembros cuya opción a financiación se vea afectada por la retirada del Reino Unido,
seguirían recibiendo financiación de la Unión en las condiciones establecidas en la presente
propuesta. Ello permitiría atenuar las perturbaciones más significativas para los acuerdos y
decisiones en vigor derivadas de la retirada, así como asegurar la ejecución ordenada a nivel
presupuestario de los compromisos jurídicos adquiridos con el Reino Unido y las entidades
del Reino Unido, firmados o adoptados antes de la fecha de retirada o entre la fecha de
retirada y el final de 2019, en aplicación del Reglamento (UE, Euratom) 2019/1197.
Además, dado que el Reino Unido financiaría su cuota del presupuesto para 2020, y en
consonancia con el objetivo de ejecutar plenamente el marco financiero plurianual 20 14-2020,
decidido mientras era miembro de la Unión, el Reino Unido y las entidades del Reino Unido
podrían optar a que, en 2020, se les aplicaran las condiciones establecidas en las
convocatorias de propuestas, licitaciones, concursos o cualesquiera otros procedimientos que
puedan tener como resultado la financiación con cargo al presupuesto de la Unión. Esta
solución no sería de aplicación en caso de que existieran restricciones relacionadas con la
seguridad ni a las acciones en que participase el Banco Europeo de Inversiones o el Fondo
Europeo de Inversiones. Dicha financiación de la Unión se limitaría a los gastos
subvencionables efectuados en 2020, excepto, por un lado, en el caso de los contratos
públicos firmados antes de que finalice 2020 con arreglo a lo dispuesto en el título VII del
Reglamento (UE, Euratom) 20 18/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (en lo sucesivo,
«Reglamento Financiero»), que seguirían aplicándose de conformidad con las condiciones
que en ellos se establecen, y, por otro, en el caso del régimen de pagos directos del Reino
Unido a los agricultores para el año de solicitud 2020, que quedará excluido de la posibilidad
de financiación.
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El marco de contingencia propuesto permitiría financiar asimismo acciones cuyos
beneficiarios sean los Estados miembros y entidades de los Estados miembros y cuya opción a
financiación dependa de la condición de Estado miembro del Reino Unido o se derive del
Reglamento (UE, Euratom) 2019/1197, siempre que estas acciones específicas se lleven a
cabo en el marco de compromisos jurídicos firmados o adoptados antes de la fecha de retirada
o en 2019 en aplicación del Reglamento (UE, Euratom) 2019/1197.
Esta opción a financiación del Reino Unido y de las entidades del Reino Unido solo
empezaría a aplicarse una vez cumplidas las condiciones establecidas en la presente
propuesta, incluida la de que el Reino Unido hubiera efectuado el primer pago al presupuesto
de la UE para 2020. El marco de contingencia por el que se establece la opción a financiación
del Reino Unido y de las entidades del Reino Unido dejaría de aplicarse si el Reino Unido
interrumpiese los pagos o cuando se observasen deficiencias significativas en la ejecución de
los controles y auditorías.
La contribución del Reino Unido se basa en el proyecto de presupuesto de 2020 propuesto el
5 de julio de 2019 para 28 Estados miembros6, y se ajustaría para tomar en consideración el
nivel de los créditos de pago consignados en el presupuesto aprobado. Es razonable disponer
que ningún Estado miembro vaya a encontrarse, tras la adopción del presente Reglamento y
por lo que se refiere a su contribución, en una situación menos favorable que la establecida en
el presupuesto propuesto para 2020. Así pues, a fin de garantizar los efectos positivos del
presente Reglamento para todos los Estados miembros, se deduciría un importe específico
antes de que dicha contribución se consignara en el presupuesto de la Unión. Dicho importe
específico beneficiaría a los Estados miembros que, de otro modo, se encontrarían en una
situación de desventaja tras la adopción del presente Reglamento, tal como se precisa con
mayor detalle en las disposiciones prácticas específicas que fijan la distribución de los pagos
adeudados y confian a la Comisión el desembolso del importe específico.
La propuesta se entiende sin perjuicio de la negociación de un acuerdo con el Reino Unido
sobre una liquidación financiera que abarque la totalidad de las obligaciones mutuas. De no
alcanzarse un acuerdo en 2019 o 2020, la situación a principios de 2021 por lo que respecta a
los compromisos mutuos asumidos por la Unión y el Reino Unido será equivalente a la
existente en la fecha de retirada. En cualquier caso, la Unión y el Reino Unido tendrían que
cumplir sus respectivas obligaciones derivadas de todo el período de pertenencia del Reino
Unido a la Unión.
Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
La presente propuesta tiene por objeto reducir al mínimo las repercusiones negativas de la
retirada del Reino Unido en el presupuesto de la Unión y en la ejecución de las políticas de la
Unión.
Coherencia con otras políticas de la Unión
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La presente propuesta forma parte de los preparativos y el plan de contingencia de la Unión
para mitigar las perturbaciones más significativas de una retirada del Reino Unido de la Unión
sin un acuerdo de retirada y es plenamente coherente con el mandato del Consejo para las
negociaciones con el Reino Unido sobre su retirada de la Unión.

COM(2019) 400 final, de 5 de julio de 2019.
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2.

BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD
Base jurídica

El artículo 352 del TFUE y el artículo 203 del Tratado Euratom permiten a la Unión adoptar
las medidas adecuadas cuando resulte necesaria una acción por su parte, en el marco de las
políticas definidas en los Tratados para alcanzar uno de los objetivos fijados en estos, y estos
no otorguen los poderes necesarios. El Reglamento propuesto constituye una medida de
transición tras la retirada de un Estado miembro con respecto a la financiación y ejecución de
acciones con cargo al presupuesto de la Unión, en caso de que no se haya celebrado un
acuerdo con el Estado en cuestión. Dicha medida es necesaria para ejecutar el presupuesto de
la Unión para 2020, propuesto el 5 de julio de 2019 para 28 Estados miembros, y posibilitar la
recepción de los pagos del Estado miembro que se retira, así como ofrecer una solución
respecto de las acciones en curso financiadas por el presupuesto de la Unión y destinadas al
Reino Unido y a beneficiarios del Reino Unido y respecto de nuevas acciones justificadas por
la contribución del Reino Unido al presupuesto para 2020. Los Tratados no otorgan los
poderes necesarios para que la Unión adopte tales medidas transitorias y, por lo tanto, el
artículo 352 del TFUE y el artículo 203 del Tratado Euratom constituyen la base jurídica
apropiada.
Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El presupuesto de la Unión para 2020, propuesto el 5 de julio de 2019 para 28 Estados
miembros, financiará las acciones y los programas de gastos con cargo al marco financiero
plurianual 20 14-2020, tal como fueron adoptados por el legislador de la Unión. Así pues, los
objetivos de la acción propuesta solo podrán lograrse a través de una medida a escala de la
Unión.
Proporcionalidad
La propuesta no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos de la medida, que se limita
a determinar las condiciones necesarias para el establecimiento de la opción a financiación del
Reino Unido y de las entidades del Reino Unido. Tiene una duración limitada.
Elección del instrumento
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Habida cuenta de la necesidad de disponer de un acto jurídico vinculante que sea directamente
aplicable, una propuesta de Reglamento es el único instrumento adecuado.
3.

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS
CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE
IMPACTO

•

Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación existente

•

Consultas con las partes interesadas

Debido a la urgencia con la que se ha elaborado la propuesta, no ha sido posible proceder a la
consulta con las partes interesadas de modo que, tras obtener la aprobación del Parlamento
Europeo, la propuesta pueda ser adoptada a tiempo con el fin de reducir al mínimo el período
de incertidumbre para los beneficiarios y para la financiación del presupuesto de 2020.
Evaluación de impacto
Dada la naturaleza de la medida propuesta, no se ha llevado a cabo ninguna evaluación de
impacto, en consonancia con las directrices para la mejora de la legislación. El marco de
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contingencia previsto facilitaría la ejecución ordenada del presupuesto de 2020 y un posible
futuro acuerdo con el Reino Unido sobre las respectivas obligaciones derivadas del período
total de pertenencia del Reino Unido a la Unión.
4.

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

En caso de producirse una retirada sin acuerdo, la presente propuesta permitiría restablecer la
opción a financiación del Reino Unido y de los beneficiarios del Reino Unido mientras dicho
Estado contribuya al presupuesto de 2020. Permitiría asimismo recibir las contribuciones del
Remo Unido fijadas en el proyecto de presupuesto de 2020, propuesto el 5 de julio de 2019
para 28 Estados miembros, tras ajustar dichas contribuciones para tomar en consideración el
nivel de los créditos de pago consignados en el presupuesto aprobado.
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La aplicación de este marco de contingencia para 2020 estaría supeditada a la aceptación de
las condiciones del marco de contingencia de 2019 por parte del Reino Unido y a su
compromiso escrito de aceptar los controles y auditorías necesarios.
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2019/0186 (APP)
Propuesta de
REGLAMENTO DEL CONSEJO
por el que se establecen medidas relativas a la ejecución y financiación del presupuesto
general de la Unión Europea en 2020 en relación con la retirada del Reino Unido de la
Unión

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 352,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y en particular
su artículo 203,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Vista la aprobación del Parlamento Europeo7,
De conformidad con un procedimiento legislativo especial,
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Considerando lo siguiente:
(1)

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido presentó la notificación de su intención de
retirarse de la Unión de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión
Europea (TUE). Los Tratados dejarán de aplicarse al Reino Unido a partir de la fecha
de entrada en vigor del Acuerdo de Retirada o, en su defecto, dos años después de la
notificación, es decir, a partir del 30 de marzo de 2019, salvo si el Consejo Europeo,
de acuerdo con el Reino Unido, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo. El plazo
se ha prorrogado en dos ocasiones, la última por la Decisión (UE) 2019/584 del
Consejo Europeo8, que lo prorrogó hasta el 31 de octubre de 2019. Al no haberse
logrado un acuerdo de retirada con el Reino Unido ni otra prórroga del plazo a que se
refiere el artículo 50, apartado 3, del TUE, resulta necesario prever en un futuro
acuerdo internacional entre el Reino Unido y la Unión una liquidación financiera con
respecto a las obligaciones financieras derivadas de la pertenencia del Reino Unido a
la Unión.

(2)

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las respectivas obligaciones de la
Unión y del Reino Unido derivadas del período total de pertenencia del Reino Unido a
la Unión.

(3)

El Reglamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consejo9 establece normas relativas a las
relaciones entre la Unión, por una parte, y el Reino Unido y sus beneficiarios, por otra,
Aprobación de [...}.
Decisión (HE) 2019/5 84 del Consejo Europeo tomada de acuerdo con el Reino Unido, de 11 de abril de
2019, por la que se prorroga el piazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE (DO L 101 de
ll.4.20l9,p. 1).
Reglamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consejo, de 9 de julio de 2019, sobre medidas relativas a la
ejecución y financiación del presupuesto general de la Unión Europea en 2019 en relación con la
retirada del Reino Unido de la Unión (DO L 189 de 15.7.2019, p. 1).
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en lo que respecta a la financiación y la ejecución del presupuesto general de la Unión
(en lo sucesivo, «presupuesto») en 2019. Resulta necesario regular las relaciones entre
la Unión Europea, por una parte, y el Reino Unido y sus beneficiarios, por otra, en lo
que respecta a la financiación y la ejecución del presupuesto en 2020.

ES

(4)

Los Tratados solo otorgan los poderes que disponen el artículo 352 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFIJE) y el artículo 203 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica para la adopción de las
medidas relativas a la ejecución y financiación del presupuesto en 2020 en relación
con la retirada del Reino Unido de la Unión sin un acuerdo de retirada.

(5)

El Reino Unido y las personas y entidades establecidas en el Remo Unido participan
en diversas acciones o programas de la Unión como consecuencia de la pertenencia de
dicho Estado a la Unión. Esa participación se lleva a cabo sobre la base de acuerdos
celebrados con el Reino Unido o con personas o entidades establecidas en el Remo
Unido, o de decisiones en favor del Reino Unido o en favor de personas o entidades
establecidas en el Reino Unido que constituyen compromisos jurídicos.

(6)

Las normas en materia de opción a financiación de muchos de esos acuerdos y
decisiones exigen que el beneficiario sea un Estado miembro o una persona o entidad
establecida en un Estado miembro. En esos casos, la opción a financiación del Reino
Unido o de las personas o entidades establecidas en el Reino Unido está vinculada a la
condición de Estado miembro de este Estado. Por lo tanto, la retirada del Reino Unido
de la Unión sin un acuerdo de retirada lleva consigo la pérdida por parte de dichos
beneficiarios de la posibilidad de acogerse a financiación de la Unión en el marco de
los acuerdos y decisiones mencionados. No obstante, ello no afecta a aquellos casos en
que las personas o entidades establecidas en el Reino Unido participen en una acción
en las condiciones aplicables de conformidad con las normas correspondientes de la
Unión para las personas y entidades establecidas en un tercer país.

(7)

En caso de retirada sin un acuerdo de retirada, sería ventajoso tanto para la Unión y
sus Estados miembros como para el Reino Unido y las personas y entidades
establecidas en el Reino Unido prever la posibilidad de que el Reino Unido y los
beneficiarios establecidos en el Reino Unido reciban en 2020 fondos de la Unión, así
como la participación del Reino Unido en la financiación del presupuesto de 2020.
También convendría que los compromisos jurídicos firmados y adoptados antes de la
fecha de retirada o en 2019, en aplicación del artículo 4 del Reglamento (UE,
Euratom) 20 19/1197, pudieran seguir ejecutándose a lo largo de todo el año 2020.

(8)

Por lo tanto, procede fijar las condiciones en virtud de las cuales el Reino Unido y las
personas y entidades establecidas en el Reino Unido podrían seguir optando a
financiación en 2020 con respecto a los acuerdos firmados con ellos y a las decisiones
adoptadas con respecto a ellos antes de la fecha en que los Tratados dejen de aplicarse
al Reino Unido (en lo sucesivo, «fecha de retirada») o en 2019, en aplicación del
artículo 4 del Reglamento (UE, Euratom) 20 19/1197. Deben cumplirse las siguientes
condiciones para la aplicación del presente Reglamento: i) que el Reino Unido haya
confirmado por escrito a la Comisión su compromiso de seguir pagando una
contribución calculada sobre la base de la estimación de los recursos propios
procedentes del Reino Unido que figuran en el proyecto de presupuesto para 2020
propuesto el 5 de julio de 2019, ajustados para tomar en consideración el importe total
de los créditos de pago consignados en el presupuesto aprobado para 2020; u) que el
Reino Unido haya abonado una primera cuota; iii) que el Reino Unido haya
confirmado por escrito a la Comisión su compromiso de permitir la plena realización
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de auditorías y controles por parte de la Unión, de conformidad con las normas
aplicables, y iv) que la Comisión haya adoptado la decisión prevista en el artículo 2,
apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) 2019/1197 y no haya adoptado una
decisión con arreglo al artículo 3, apartado 2, de dicho Reglamento. Habida cuenta de
la necesidad de certidumbre, conviene limitar el plazo de cumplimiento de las
condiciones. La Comisión debe adoptar una decisión sobre el cumplimiento de las
condiciones.

ES

(9)

La condición relativa a la contribución del Reino Unido debe basarse en el proyecto de
presupuesto de 2020 propuesto para 28 Estados miembros y ajustarse para tomar en
consideración el importe total de los créditos de pago consignados en el presupuesto
aprobado. Es razonable disponer que ningún Estado miembro vaya a encontrarse, tras
la adopción del presente Reglamento y por lo que se refiere a su contribución, en una
situación menos favorable que la establecida en el presupuesto propuesto para 2020.
Así pues, a fin de garantizar los efectos positivos del presente Reglamento para todos
los Estados miembros, procede deducir un importe específico del importe de la
contribución del Reino Unido que debe consignarse en el presupuesto general de la
Unión. Dicho importe específico debe beneficiar a los Estados miembros que, de otro
modo, se encontrarían en una situación de desventaja tras la adopción del presente
Reglamento, tal como se especifica con mayor detalle en las disposiciones prácticas
específicas que fijan la distribución de los pagos adeudados y confian a la Comisión el
desembolso del importe específico.

(10)

En tanto que el Reino Unido y las personas y entidades establecidas en el Reino Unido
sigan cumpliendo las condiciones en materia de opción a financiación establecidas de
conformidad con el presente Reglamento, procede asimismo prever su opción a
financiación, en 2020, a efectos de las condiciones establecidas en las convocatorias
de propuestas, licitaciones, concursos, o cualesquiera otros procedimientos que puedan
dar lugar a financiación con cargo al presupuesto de la Unión, con excepción de los
casos específicos relacionados con la seguridad y con la pérdida por parte del Reino
Unido de su condición de miembro del Banco Europeo de Inversiones, y
proporcionarles financiación de la Unión. Dicha financiación de la Unión debe
limitarse a los gastos subvencionables efectuados en 2020, excepto, por un lado, los
contratos públicos firmados antes de que finalice 2020 con arreglo a lo dispuesto en el
título VII del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del
Consejo'° («Reglamento Financiero»), que siguen aplicándose de conformidad con las
condiciones que en ellos se establecen, y, por otro, el régimen de pagos directos del
Remo Unido a los agricultores para el año de solicitud 2020, que debe quedar excluido
de la posibilidad de financiación. En consonancia con el Reglamento Financiero, las
convocatorias de propuestas, licitaciones, concursos o cualquier otro procedimiento,
así como los acuerdos con el Reino Unido o con personas o entidades establecidas en
el Reino Unido que de ellos se deriven, o las decisiones que se tomen a favor del
Reino Unido o de personas o entidades establecidas en el Reino Unido, habrán de
estipular las condiciones para optar a financiación y para la continuación de dicha
opción mediante referencia al presente Reglamento.

10

Reglamento (UF, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018,
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los
Reglamentos (HE) n.a 1296/2013, (HE) n.a 1301/2013, (HE) n.a 1303/2013, (HE) n.° 1304/2013, (HE)
n.a 1309/2013, (HE) n.° 1316/2013, (HE) u.° 223/2014 y (HE) n°283/2014 y la Decisión
n.° 541/2014/UF y por el que se deroga el Reglamento (HE, Euratom) n.° 966/2012 (DO L 193 de
30.7.2018, p. 1).
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(11)

Procede también prever que el Reino Unido y las personas y entidades establecidas en
el Reino Unido puedan seguir optando a financiación a condición de que el Reino
Unido siga pagando la contribución correspondiente a 2020 y de que puedan realizarse
eficazmente los controles y auditorías. En caso de que dejen de cumplirse dichas
condiciones, la Comisión deberá adoptar una decisión por la que se determine dicho
incumplimiento. En ese caso, el Reino Unido y las personas y entidades establecidas
en el Reino Unido deberán dejar de poder optar a financiación de la Unión.

(12)

También es conveniente prever la continuación, en 2020, de la opción a financiación
de aquellas acciones en cuyo marco los Estados miembros o las personas o entidades
establecidas en ellos reciban fondos de la Unión y que estén relacionadas con el Reino
Unido. No obstante, el eventual rechazo de los controles y auditorías por parte del
Reino Unido es un elemento que ha de tenerse en cuenta a los fines de una buena
gestión financiera cuando se evalúe la ejecución de dichas acciones.

(13)

Conviene seguir ejecutando esas acciones en cumplimiento de las normas pertinentes
que regulen dicho tipo de acciones, incluido el Reglamento Financiero. Por tanto, es
necesario tratar al Reino Unido como un Estado miembro a los efectos de la aplicación
de dichas normas.

(14)

Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera
suficiente por los Estados miembros, sino que, al estar relacionados con el presupuesto
de la Unión y con los programas y acciones ejecutados por la Unión, pueden lograrse
mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de
subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio
de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no
excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(15)

A fin de permitir una flexibilidad limitada, deben delegarse en la Comisión los poderes
para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a una
posible prórroga de los plazos indicados en el artículo 2, apartado 1, párrafo primero,
letras a), b) y e), y a las modificaciones del calendario de pagos. Reviste especial
importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase
preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de
conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de
abril de 2016 sobre la mejora de la legislación11. En particular, a fm de garantizar una
participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento
Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los
expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las
reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación
de actos delegados. Cuando, en caso de riesgo de graves perturbaciones en la
ejecución y financiación del presupuesto de la Unión en 2020, existan razones
imperiosas que así lo exijan, el acto delegado deberá entrar en vigor inmediatamente y
ser aplicable en tanto el Parlamento Europeo o el Consejo no hayan formulado
objeción alguna.

(16)

A fin de evitar las perturbaciones más significativas para los beneficiarios de los
programas de gastos y otras acciones de la Unión en la fecha de la retirada del Reino
Unido de la Unión, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de
urgencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea
y ser aplicable desde el día siguiente a aquel en que los Tratados dejen de ser
aplicables al Reino Unido y en él, salvo que en esa fecha haya entrado en vigor un
DOL 123 de 12.5.2Ol6,p. 1.
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acuerdo de retirada celebrado con el Reino Unido. Dado que el presente Reglamento
establece medidas relativas a la ejecución y financiación del presupuesto de la Unión
de 2020, debe aplicarse únicamente a la opción a financiación durante ese año.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
El presente Reglamento establece normas relativas a la ejecución y financiación del
presupuesto general de la Unión (en lo sucesivo, «presupuesto») en 2020 en relación con la
retirada del Reino Unido de la Unión sin un acuerdo de retirada, y a las acciones en régimen
de gestión directa, indirecta y compartida respecto de las que la opción a financiación depende
de la pertenencia del Reino Unido a la Unión en la fecha en que los Tratados dejen de
aplicarse al Reino Unido y en él (en lo sucesivo, «fecha de retirada»).
El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de los programas de cooperación territorial
regulados en el Reglamento (UE) 2019/491 del Parlamento Europeo y del Consejo12 y de las
actividades de movilidad educativa en el marco del programa Erasmus+ reguladas en el
Reglamento (UE) 20 19/499 del Parlamento Europeo y del Consejo' 3.
Artículo 2
Condiciones para optar aJìnanciación
En caso de que el Reino Unido o una persona o entidad establecida en el Reino
Unido reciba fondos de la Unión en el mareo de una acción llevada a cabo en gestión
directa, indirecta o compartida con arreglo a compromisos jurídicos firmados o
adoptados antes de la fecha de retirada o en 2019, en aplicación del artículo 4 del
Reglamento (UE, Euratom) 20 19/1197, y de que la opción a financiación para dicha
acción dependa de la pertenencia del Reino Unido a la Unión, podrán seguir optando
a financiación de la Unión por los gastos subvencionables efectuados en 2020 tras la
fecha de retirada, siempre que se cumplan las condiciones siguientes y mientras no
haya entrado en vigor ninguna decisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3,
apartado 2:
a)

que, a más tardar el 1 de enero de 2020 o en un plazo de [7] días naturales a
partir de la entrada en vigor del presente Reglamento o de la fecha de su
aplicación, si esta fuera posterior, el Reino Unido haya confirmado por escrito
a la Comisión que contribuirá en euros, de conformidad con el calendario de
pagos establecido en el presente Reglamento, con el importe resultante de la
siguiente fórmula: UK OR DB2020 + UK GNI key DB2020 x (PA B2020
PA DB2020);

-

b)

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
Verificación:
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que, el 20 de enero de 2020 o en un plazo de [20] días naturales a partir de la
entrada en vigor del presente Reglamento o de la fecha de su aplicación, si esta

Reglamento (UE) 2019/491 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2019, para
permitir la continuación de los programas de cooperación territorial PEACE IV (Irlanda-Reino Unido) y
Reino Unido-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Norte-Escocia) en el contexto de la retirada del Reino Unido
de la Unión, DO L 851 de 27.3.2019, p. 1.
Reglamento (UE) 2019/499 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2019, por el que
se establecen disposiciones para la continuación de las actividades de movilidad por motivos de
aprendizaje actualmente en curso en el marco del programa Erasmus+ establecido por el Reglamento
(HE) n.° 1288/2013, en el contexto de la retirada del Reino Unido de la Unión, DO L 851 de 27.3.2019,
p. 32.
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fuera posterior, el Remo Unido haya abonado en la cuenta determinada por la
Comisión el primer pago correspondiente a [3,5] doceavas partes del importe a
que se refiere la letra a);

2.

e)

que, a más tardar el 1 de enero de 2020 o en un plazo de [7] días naturales a
partir de la entrada en vigor del presente Reglamento o de la fecha de su
aplicación, si esta fuera posterior, el Reino Unido haya confirmado el
compromiso por escrito a la Comisión de que continuará aceptando los
controles y auditorías que abarcan todo el período de vigencia de los programas
y acciones de conformidad con las nonnas aplicables;

d)

que la Comisión haya adoptado la decisión prevista en el artículo 2, apartado 2,
del Reglamento (UE, Euratom) 2019/1 197 y no haya adoptado una decisión
con arreglo al artículo 3, apartado 2, de dicho Reglamento, y

e)

que la Comisión haya adoptado la decisión a que se refiere el apartado 4 en la
que se confirme que se cumplen las condiciones a las que se hace referencia en
las letras a), b) y c), del presente párrafo.

A efectos de la fórmula establecida en el apartado 1, letra a), será de aplicación lo
siguiente:
a)

«UK OR DB2020» será el importe que figura en la línea «Reino Unido» y en
la columna «Total de recursos propios» del cuadro 7 de la parte
«A. Financiación del presupuesto general» de la parte de ingresos del
presupuesto para 2020 establecida en el proyecto de presupuesto de la Unión
Europea para el ejercicio 2020. propuesto el 5 de julio de 201914

b)

«UK OR DB2020» será el importe que figura en la línea «Reino Unido» y en
la columna «Total de recursos propios» del cuadro 7 de la parte
«A. Financiación del presupuesto general» de la parte de ingresos del
presupuesto para 2020 establecida en el proyecto de presupuesto general de la
Unión Europea para el ejercicio 2020, propuesto el 5 de julio de 2019, dividido
por el importe que figura en la línea «Total» de la misma columna.

c)

«PA B2020 PA DB2020» será la diferencia entre el importe que figura en la
línea «Total de gastos» y en la columna «Presupuesto de 2020» del cuadro
«Gastos» de la parte «A. Financiación del presupuesto general» de la parte de
ingresos del presupuesto de la Unión Europea para el ejercicio 2020 aprobado,
y el importe que figura en la misma línea y en la misma columna del mismo
cuadro de la misma parte del proyecto de presupuesto de la Unión Europea
para el ejercicio 2020, propuesto el 5 de julio de 2019.

d)

No obstante, si el presupuesto de 2020 no se hubiera aprobado definitivamente
en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento o en la fecha de su
aplicación, si esta fuera posterior, «PA B2020 PA DB2020» será cero.

-

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
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-

El importe a que se refiere el apartado 1, letra a), previa deducción del importe del
primer pago a que se refiere el apartado 1, letra b), se repartirá en cuotas iguales. El
número de cuotas corresponderá al número de meses completos transcurridos entre la
fecha del primer pago a que se refiere el apartado 1, letra b), y el final del año 2020.
El importe a que se refiere el apartado 1, letra a), se consignará en el presupuesto
general de la Unión como otros ingresos, previa deducción de un importe específico
COM (2019) 400 final, de 5 de julio de 2019.
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destinado a garantizar la distribución presupuestaria indicada en la columna «Total
de recursos propios» del cuadro mencionado en el apartado 1, letra a), y con sujeción
a las disposiciones prácticas específicas a tal efecto.
El compromiso a que se refiere el apartado 1, letra c), incluirá, en particular, la
cooperación en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la Unión y
la aceptación de los derechos de la Comisión, el Tribunal de Cuentas y la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude para acceder a los datos y documentos relativos a
las contribuciones de la Unión, y realizar controles y auditorías.
4.

La Comisión adoptará una decisión en la que se determinará si se cumplen las
condiciones establecidas en el apartado 1, letras a), b) y e).

5.

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 7
en lo referente a la prórroga de los plazos establecidos en el apartado 1, letras a), b) y
c), del presente artículo.
Cuando, en caso de riesgo de perturbación grave de la ejecución y financiación del
presupuesto de la Unión en 2020, existan razones imperiosas que así lo exijan, se
aplicará a los actos delegados adoptados en virtud del presente apartado el
procedimiento previsto en el artículo 8.
Artículo 3
Continuidad de la opción afinanciación del Reino Unido
y de las personas y entidades establecidas en el Reino Unido
La opción a financiación del Reino Unido y de las personas y entidades establecidas
en el Reino Unido, determinada de conformidad con el artículo 2, seguirá
aplicándose durante el año 2020 siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
que el Remo Unido, tras el primer pago efectuado de conformidad con
a)
el artículo 2, apartado 1, letra b), haya abonado en la cuenta determinada por la
Comisión, el primer día hábil de cada mes hasta agosto de 2020, la cuota
mensual a que se hace referencia en el artículo 2, apartado 3;
que el Reino Unido haya abonado en la cuenta determinada por la
b)
Comisión, el primer día hábil del mes de septiembre de 2020, el resto de las
cuotas mensuales a que se refiere el artículo 2, apartado 3, a menos que la
Comisión comunique al Reino Unido, antes del 31 de agosto de 2020, un
calendario diferente para este pago, y
que no se hayan observado deficiencias significativas en la ejecución
c)
de los controles y auditorías a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra c).

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
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2.

En caso de que no se cumplan una o más de las condiciones recogidas en el
apartado 1, la Comisión adoptará una decisión a tal efecto. Dicha decisión se
publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.
A partir de la fecha de entrada en vigor de la decisión a que se refiere el párrafo
primero del presente apartado, el Reino Unido y las personas y entidades establecidas
en el Reino Unido dejarán de poder optar a financiación con arreglo a lo dispuesto en
el apartado 1 del presente artículo, y en los artículos 2 y 4, las acciones dejarán de
poder optar a financiación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, y el
artículo 5 dejará de ser aplicable.
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La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el
artículo 7 con miras a la adopción de un calendario diferente para los pagos
mencionados en el apartado 1, letras a) y b), del presente artículo.
Cuando, en caso de riesgo de perturbación grave de la ejecución y financiación del
presupuesto de la Unión en 2020, existan razones imperativas que así lo exijan, se
aplicará a los actos delegados adoptados en virtud del presente apartado el
procedimiento previsto en el artículo 8.
Artículo 4
Participación en convocatorias y opción a financiación de los gastos resultantes
A partir de la fecha de entrada en vigor de la decisión a que se refiere el artículo 2,
apartado 1, letra e), y mientras no haya entrado en vigor ninguna decisión con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, el Reino Unido o las personas y entidades
establecidas en el Reino Unido podrán optar a financiación, en 2020, a efectos de las
condiciones establecidas en cualquier convocatoria de propuestas, licitación,
concurso o cualquier otro procedimiento que pueda dar lugar a financiación
procedente del presupuesto de la Unión en la misma medida que los Estados
miembros y las personas o entidades establecidas en ellos, y podrán optar a
financiación de la Unión para los gastos subvencionables efectuados en 2020.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero:
a)

los contratos que se firmen con arreglo a lo dispuesto en el título VII del Reglamento
(UE, Euratom) 2018/1046 («Reglamento Financiero») hasta el final de 2020 se
ejecutarán de conformidad con las condiciones que en ellos se establecen y hasta su
vencimiento;

b)

los gastos en lo que respecta al régimen de pagos directos del Reino Unido para el año
de solicitud 2020 con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.° 1307/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo'5 no podrán optar a financiación de la Unión.

2.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Reino Unido o las personas o entidades
establecidas en el Reino Unido no podrán optar a financiación en virtud del
Reglamento (UE) n.° 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo'6,
modificado por el Reglamento XXX, en lo que respecta a las actuaciones destinadas
a los trabajadores despedidos y los trabajadores por cuenta propia cuya actividad
haya cesado como consecuencia de una retirada sin un acuerdo, ni en virtud del
Reglamento (CE) n.° 20 12/2002 del Consejo'7, por el que se crea el Fondo de
Solidaridad de la Unión Europea, modificado por el Reglamento XXX, en lo que
respecta a las acciones destinadas a paliar cargas fmancieras graves ocasionadas a los
Estados miembros como consecuencia directa de la retirada sin un acuerdo de
retirada.

3.

El apartado 1, párrafo primero, no se aplicará
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Reglamento (HE) n.° 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los
regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común y por el que se derogan los
Reglamentos (CE) n.° 637/2008 y (CE) n.° 73/2009 del Consejo (DO L 347 de 20.12.20 13, p. 608).
Reglamento (HE) n.° 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n.° 1927/2006 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 855).
Reglamento (CE) n.° 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo
de Solidaridad de la Unión Europea (DO L 311 de 14.11.2002, p. 3).
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a)

cuando, por razones de seguridad, la participación se limite a los
Estados miembros y a las personas o entidades establecidas en ellos;

b)

a las operaciones financieras realizadas en el marco de instrumentos
financieros gestionados directa o indirectamente con arreglo al título X
del Reglamento Financiero o a las operaciones financieras garantizadas
por el presupuesto de la Unión en el marco del Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas (FEIE) establecido por el Reglamento (UE)
2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo'8, o del Fondo
Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS) establecido por el
Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo19
Artículo 5
Otras adaptaciones necesarias

Si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 2, apartado 1, y mientras no haya
entrado en vigor ninguna decisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, a
efectos de la aplicación de las normas que rijan las acciones realizadas en el marco de los
compromisos jurídicos a que se refiere el artículo 2, apartado 1, las convocatorias a que se
refiere el artículo 4 y las acciones realizadas en el marco de los compromisos jurídicos
firmados o adoptados a raíz de las convocatorias mencionadas en el artículo 4, que sean
necesarias para dar efecto al artículo 2, apartado 1, y al artículo 4, apartado 1, el Reino Unido
será considerado un Estado miembro, sin perjuicio de las disposiciones del presente
Reglamento.
No obstante, ni el Reino Unido ni sus representantes estarán autorizados a participar en
ningún comité que asista en la gestión con arreglo a las normas del acto de base pertinente, ni
en grupos de expertos u otros organismos que asesoren sobre los programas o las acciones, a
excepción de los comités de control o comités similares que sean específicos de los programas
concretos operativos, nacionales o similares en gestión compartida.
Artículo 6
Opción a financiación de las acciones relacionadas con el Reino Unido cuando los Estados
miembros
o personas o entidades establecidas en los Estados miembros reciban fondos de la Unión
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Las acciones en régimen de gestión directa, indirecta y compartida en cuyo contexto
los Estados miembros o personas o entidades establecidas en ellos reciban fondos de
la Unión en virtud de compromisos jurídicos firmados o adoptados antes de la fecha
de retirada o en 2019, en aplicación del artículo 4 del Reglamento (UE, Euratom)
2019/1197, y para las cuales la opción a financiación dependa de la pertenencia del
Reino Unido a la Unión en la fecha de retirada o se derive de la aplicación del
artículo 4 del Reglamento (UE, Euratom) 20 19/1 197, podrán optar a financiación de
la Unión para los gastos subvencionables efectuados en 2020 a partir de la fecha de
retirada.
18

Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y
al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.°
el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (DO L 169 de
1291/2013 y (UE) n.° 1316/2013
l.'7.2Ol5,p. 1).
Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de septiembre de 2017, por
el que se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y el
Fondo de Garantía del FEDS (DO L 249 de 27.9.20 17, p. 1).
-

19
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2.

Las acciones respecto a las cuales el requisito de financiación consistente en un
número mínimo de participantes procedentes de distintos Estados miembros en un
consorcio se cumpla en la fecha de retirada por ser uno de los miembros del
consorcio una persona o entidad establecida en el Reino Unido podrán optar a
financiación de la Unión para los gastos subvencionables efectuados en 2020 si se
cumplen las condiciones del artículo 2, apartado 1, y mientras no haya entrado en
vigor ninguna decisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2.

3.

El incumplimiento de la condición a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra c), o
de una decisión de la Comisión con arreglo al artículo 3, apartado 2, en relación con
el incumplimiento de las condiciones a que se hace referencia en el artículo 3,
apartado 1, letra c), será tenido en cuenta por el ordenador competente a la hora de
determinar si se ha producido una posible deficiencia grave en el cumplimiento de
las obligaciones principales en la ejecución del compromiso jurídico a que se refiere
el apartado 1 del presente artículo.
Artículo 7
Ejercicio de la delegación

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones
establecidas en el presente artículo.
2.

Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en los artículos 2 y 3 se
otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir de la fecha de
entrada en vigor del presente Reglamento.

3.

La delegación de poderes mencionada en los artículos 2 y 3 podrá ser revocada en
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de
revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen.
La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez
de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.

Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos
designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos
en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la
legislación.

5.

Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente
al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.

Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 2 y 3 entrarán en vigor
únicamente si, en un plazo de un mes a partir de su notificación al Parlamento
Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones forniula objeciones o si, antes
del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las
formularán. El plazo se prorrogará un mes a iniciativa del Parlamento Europeo o del
Consejo.
Artículo 8
Procedimiento de urgencia
Los actos delegados adoptados de conformidad con el presente artículo entrarán en
vigor inmediatamente y serán aplicables en tanto no se formule ninguna objeción con
arreglo al apartado 2. La notificación de un acto delegado al Parlamento Europeo y al
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Consejo expondrá los motivos por los cuales se ha aplicado el procedimiento de
urgencia.
2.

Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo podrán formular objeciones a un acto
delegado, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 7,
apartado 6. En tal caso, la Comisión derogará el acto inmediatamente tras la
notificación de la decisión del Parlamento Europeo o del Consejo de formular
objeciones.

Artículo 9
Disposición transitoria
No obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, párrafo segundo, letra b), del
Reglamento (UE, Euratom) 20 19/1197, los gastos relativos al régimen de pagos directos del
Reino Unido para el año de solicitud 2019 con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE)
n.° 1307/2013 podrán optar a financiación de la Unión después de que la Comisión haya
adoptado la decisión prevista en el artículo 2, apartado 4, del presente Reglamento, salvo que
esta adopte una decisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, del presente
Reglamento.

Artículo 10
Entrada en vigor y aplicación
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
Se aplicará a partir del día siguiente a la fecha en la que dejen de ser aplicables los Tratados al
Reino Unido y en él, de conformidad con el artículo 50, apartado 3, del TUE.
No obstante, el presente Reglamento no se aplicará si en la fecha a que se refiere el párrafo
segundo del presente artículo ha entrado en vigor un acuerdo de retirada celebrado con el
Reino Unido de conformidad con el artículo 50, apartado 2, del TUE.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el

CSV: BOPGDSPG2Dg3czyUF5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por el Consejo
El Presidente
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