
Número 328 IX lexislatura 19 de agosto de 2014

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

SUMARIO

1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

Toma de coñecemento das respostas, remisión ás deputadas

e aos deputados e publicación

- 25530 - 17988 (09/PRE-006572)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda e 2 máis

Sobre a medida 1.08.003, relativa aos servizos públicos de

emprego, contida no borrador do informe da Comisión para a

Reforma das Administracións Públicas 73611

- 25405 - 16927 (09/PRE-006646)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre a situación das obras das aldeas de Esperanzo e San Paio,

no concello de Lobios 73613

- 25133 - 19714 (09/PRE-006712)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre a redución de postos de traballo prevista pola Dirección Terri-

torial de Correos e Telégrafos nas seccións de reparto do ámbito

urbano, os datos referidos á súa aplicación en Galicia e a súa posi-

ble incidencia no cumprimento da directiva comunitaria referida á

frecuencia e calidade dos servizos postais, así como as previsións

do Goberno galego respecto da demanda da revogación desta deci-

sión 73615

- 25134 - 19718 (09/PRE-006713)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Pontón Mondelo, Ana Belén



Sobre a redución de postos de traballo prevista pola Dirección Terri-

torial de Correos e Telégrafos nas seccións de reparto do ámbito

urbano, en concreto, en Santiago de Compostela, a súa posible inci-

dencia no cumprimento da directiva comunitaria referida á frecuen-

cia e calidade dos servizos postais, así como as previsións do

Goberno galego respecto da demanda da revogación desta decisión

73617

- 25136 - 22359 (09/PRE-006748)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego en rela-

ción coa reestruturación e recortes previstos no servizo de Correos,

en particular nas seccións de repartición, e a garantía do servizo

postal público e universal 73619

- 25522 - 22423 (09/PRE-006749)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego en rela-

ción co alleamento de inmobles e peche de oficinas postais previs-

tos pola empresa pública Correos en Galicia, así como para evitar

unha ulterior destrución de postos de traballo 73620

- 25137 - 17706 (09/PRE-006846)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 3 máis

Sobre a elaboración pola Consellería de Cultura, Educación e Orde-

nación Universitaria, en colaboración coa de Sanidade, dalgún pro-

tocolo de atención ao alumnado con trastorno de déficit de atención

e hiperactividade, TDAH, ou, se é o caso, as previsións ao respecto

73623

- 25139 - 18063 (09/PRE-006852)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 4 máis

Sobre o cesamento do director do IES Illa de Arousa 73625

- 25140 - 18382 (09/PRE-006856)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción e 2 máis

Sobre a homologación dos títulos universitarios de Enxeñaría Supe-

rior ao título de máster 73626

- 25141 - 19517 (09/PRE-006869)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre a dispoñibilidade pola Xunta de Galicia dalgún estudo do

impacto para as familias galegas da aplicación da Lei orgánica para

a mellora da calidade educativa no referido á renovación dos libros

de texto para o curso 2014-2015, a realización dalgún informe das

vantaxes que supón o sistema de préstamo universal dos libros de

texto para garantir a gratuidade do ensino básico obrigatorio e as

recomendacións do Defensor do Pobo ao respecto 73627

- 25212 - 20916 (09/PRE-006888)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da rectificación da

decisión de non ofertarlle ao profesorado en paro a impartición dos

cursos Celga, de lingua galega para adultos 73629

- 25142 - 21161 (09/PRE-006893)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis

Sobre o calendario previsto para a implantación da Lei orgánica para

a mellora da calidade educativa e o seu impacto na comunidade

educativa 73631

- 25143 - 21292 (09/PRE-006895)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Vázquez Díaz, Ramón e Ron Fernández, José Javier

Sobre as consecuencias organizativas que vai ter no sistema edu-

cativo galego o desenvolvemento da Lei orgánica para a mellora da

calidade educativa en materia de formación profesional básica

73632

- 25213 - 21557 (09/PRE-006899)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis

Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Cultura, Educa-

ción e Ordenación Universitaria para solucionar a problemática labo-

ral do profesorado que viña impartindo os cursos Celga de galego

para adultos 73633

- 25223 - 22223 (09/PRE-006908)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre as razóns da demora e as previsións do Goberno galego en

relación co cumprimento dos acordos parlamentarios referidos á

aplicación e seguimento do Plan xeral de normalización da lingua

galega, en particular a presentación no Parlamento de Galicia da

información ao respecto 73635
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- 25224 - 23097 (09/PRE-006922)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre a opinión do Goberno galego respecto de implantación dunha

sección da Escola Oficial de Idiomas de Monforte de Lemos na

especialidade de Lingua Inglesa no Instituto de Educación Secun-

daria Lama das Quendas, no concello de Chantada, e os trámites

que está a levar a cabo para ese fin 73637

- 25211 - 23615 (09/PRE-006936)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a actuación levada a cabo polo Goberno galego en relación

coa oferta de cursos Celga de galego para adultos e as razóns da

exclusión do profesorado avaliador das persoas que tiñan realizado

o correspondente curso de preparación, así como a composición e

persoas que integran a Comisión Central de Avaliación 73638

- 25410 - 23715 (09/PRE-006939)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Caamaño Domínguez, Francisco e 2 máis

Sobre a existencia dalgún informe de Patrimonio autorizando a

demolición das antigas naves industriais do Barrio dos Cataláns pre-

vista no proxecto de rexeneración ambiental da Xunqueira e da praia

do Areal, no concello da Pobra do Caramiñal, e as razóns polas que

se considera incompatible a súa conservación e rehabilitación coa

execución do proxecto 73641

- 25225 - 23767 (09/PRE-006942)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre a presenza dun campamento militar no recinto dun centro de

ensino de Pontevedra 73643

- 25226 - 23968 (09/PRE-006945)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a actuación prevista pola Xunta de Galicia en relación co

expediente sancionador aberto a un alumno do Instituto de Educa-

ción Secundaria Breamo de Pontedeume pola súa participación na

campaña de solidariedade posta en marcha polo xuízo contra catro

activistas da defensa do idioma galego 73645

- 25436 - 16669 (09/PRE-006951)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da retirada do

borrador de decreto que regula as denominadas áreas de xestión

clínica e a convocatoria da mesa sectorial para a negociación do

modelo de xestión 73647

- 25431 - 16900 (09/PRE-006959)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 6 máis

Sobre a aplicación do contraste iodado aos doentes do HULA

73648

- 25523 - 17038 (09/PRE-006962)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda e Fajardo Recouso, Juan Manuel

Sobre a destrución de emprego no sector dos autónomos 73650

- 25426 - 17338 (09/PRE-006968)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Martínez García, María Consuelo

Sobre os termos do novo concerto sanitario co hospital Povisa, de

Vigo 73652

- 25508 - 17449 (09/PRE-006971)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 3 máis

Sobre os datos referidos ao peche de quirófanos durante o Nadal de

2013 no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Com-

postela e as súas consecuencias nas listas de espera 73653

- 25507 - 17543 (09/PRE-006975)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis

Sobre as datas previstas para o inicio e execución das obras, así

como a posta en funcionamento, do novo centro de saúde de Tui, os

datos referidos ao seu financiamento e mais o plan de usos e a dota-

ción que vai ter 73657

- 25506 - 17549 (09/PRE-006976)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis

Sobre a posible perda por Galicia dos fondos correspondentes a

plans europeos cunha temporalidade definida ata o ano 2013 e des-

tinados a novas infraestruturas e adquisición de nova tecnoloxía, os

investimentos da Consellería de Sanidade comprometidos polo

remate dos prazos e as solucións previstas ao respecto 73659

SUMARIO



- 25502 - 17553 (09/PRE-006978)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel e 6 máis

Sobre o alcance e os efectos na asistencia sanitaria a persoas resi-

dentes no estranxeiro da emenda incorporada á Lei de orzamentos

do Estado para 2014 73660

- 25495 - 17555 (09/PRE-006979)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel e 6 máis

Sobre os resultados da posta en marcha do novo servizo de con-

sulta telefónica aos pacientes polo seu médico de familia e a valora-

ción ao respecto 73661

- 25539 - 17562 (09/PRE-006981)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santalices Vieira, Miguel Ángel e 6 máis

Sobre o contido, o desenvolvemento e os resultados das iniciativas

de promoción e prevención da saúde que está a levar a cabo a Con-

sellería de Sanidade a través das redes sociais 73663

- 25540 - 17575 (09/PRE-006982)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre o impacto nas entidades sen ánimo de lucro do Decreto

149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servi-

zos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás

persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de

participación das persoas usuarias no financiamento do seu custo

no réxime 73664

- 25505 - 17659 (09/PRE-006984)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 3 máis

Sobre as repercusións da redistribución asistencial anunciada pola

Consellería de Sanidade na unidade de transplante renal da

Coruña, e, en concreto, para os doentes de Pontevedra e o Salnés

73666

- 25533 - 17747 (09/PRE-006992)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Solla Fernández, Eva

Sobre os criterios seguidos pola Consellería de Traballo e Benestar

para a valoración e denegación da solicitude de adopción dun menor

a unha parella homoparental galega, os datos referidos á tramitación

deste tipo de solicitudes entre os anos 2008 e 2013, así como os

requisitos exixidos e os trámites necesarios para a concesión do cer-

tificado de idoneidade, e os outorgados en Galicia 73667

- 25551 - 17831 (09/PRE-006993)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e Jorquera Caselas, Francisco

Xesús

Sobre o impacto na contratación do aumento das cotizacións á

Seguridade Social das persoas traballadoras autónomas, aprobado

no Real decreto lei 16/2013, e as previsións do Goberno galego res-

pecto da demanda ao Goberno central da rectificación desta medida

73671

- 25541 - 17839 (09/PRE-006994)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre as consecuencias da nova baremación das prestacións por

dependencia 73673

- 25550 - 17855 (09/PRE-006995)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a modificación do Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Per-

soal (065) por parte da Consellería de Traballo e Benestar 73675

- 25510 - 17878 (09/PRE-006996)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis

Sobre as consecuencias da privatización dos servizos de electro-

medicina no sistema sanitario público galego 73677

- 25515 - 18007 (09/PRE-007001)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva

Sobre o proceso de privatización da área de mantemento do

CHUAC 73679

- 25433 - 18133 (09/PRE-007004)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis

Sobre o número de pacientes con hepatite C, en grao de fibrose

moderada, que están recibindo tratamento cos fármacos Boceprevir

e Telaprevir 73680

- 25428 - 18223 (09/PRE-007013)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis

Sobre as medidas previstas polo Goberno galego ante a sentenza

do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia referida ao proceso de

selección da Xefatura de Servizo de Cirurxía no Complexo Hospita-

lario Universitario de Santiago de Compostela 73683

- 25511 - 18339 (09/PRE-007020)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Jorquera Caselas, Francisco Xesús e Prado Cores, María Montserrat

Sobre a privatización da subministración enerxética e do servizo de

mantemento e conservación de edificios da Xerencia de Xestión

Integrada da Coruña 73684

- 25438 - 18396 (09/PRE-007025)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Jorquera Caselas, Francisco Xesús e 2 máis

Sobre a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que

anula a adxudicación da Xefatura de Servizo de Cirurxía Xeral e

Aparato Dixestivo do Hospital Clínico de Santiago de Compostela

73685

- 25528 - 18421 (09/PRE-007028)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda e Fajardo Recouso, Juan Manuel

Sobre o programa de fortalecemento do Fondo de Garantia Salarial

73686

- 25435 - 18841 (09/PRE-007034)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis

Sobre o problema na subministración de alimentos na Farmacia

Hospitalaria do Hospital de Montecelo, en Pontevedra 73688

- 25434 - 18843 (09/PRE-007035)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis

Sobre as obras de reforma e ampliación do edificio multiusos do

concello de Cotobade, en Pontevedra, para destinalo a centro de

saúde 73689

- 25437 - 18916 (09/PRE-007038)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e Prado Cores, María Montserrat

Sobre a valoración da Xunta de Galicia da situación existente no

Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de

Santiago de Compostela, as medidas previstas ao respecto e a rec-

tificación das privatizacións levadas a cabo nel 73690

- 25519 - 19149 (09/PRE-007040)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda e Fajardo Recouso, Juan Manuel

Sobre o impacto das medidas aprobadas polo Goberno central en

materia laboral e as previsións do Goberno galego respecto do des-

envolvemento dunha política propia na materia 73692

- 25427 - 19167 (09/PRE-007042)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 3 máis

Sobre as iniciativas que vai poñer en marcha o Goberno galego en

colaboración co Concello de Nigrán para as persoas mozas dese

termo municipal, a planificación da Xunta de Galicia cara aos con-

cellos galegos para arbitrar medidas de apoio ás persoas mozas nos

seus principais problemas e, se é o caso, as que se van implantar

nese concello 73694

- 25537 - 19426 (09/PRE-007044)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quintas Álvarez, María Remedios e 2 máis

Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia dos atrasos nos paga-

mentos aos traballadores do Fondo de Garantía Social en Galicia e

as medidas previstas para a súa liquidación 73696

- 25412 - 19753 (09/PRE-007049)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis

Sobre a posibilidade de ampliación pola Consellería de Traballo e

Benestar do concerto que mantén coa asociación Con Eles para a

prestación de servizos ás persoas con discapacidade intelectual da

contorna de Vilagarcía de Arousa ou, se é o caso, as alternativas

previstas para as familias afectadas 73698

- 25417 - 19757 (09/PRE-007050)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis

Sobre a posible implantación nas deputacións provinciais dun sis-

tema informático semellante ao Sistema de información de usuarios

de servizos sociais, coñecido como SIUSS, os seus obxectivos e o

traslado a estas dos datos dese sistema, así como a garantía da súa

protección 73700

- 25415 - 19930 (09/PRE-007051)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat e Adán Villamarín, María do Carme
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Sobre a situación do concerto que mantén a Consellería de Traballo

e Benestar coa Residencia Valle-Inclán de Vilanova de Arousa para

a xestión do servizo público de atención residencial para persoas

maiores en situación de dependencia e as actuacións levadas a

cabo para garantir os dereitos laborais do persoal e a prestación dun

servizo de calidade ás persoas residentes 73702

- 25424 - 20547 (09/PRE-007063)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva

Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para combater

de xeito efectivo a desigualdade e a precariedade laboral das mulle-

res e reforzar os servizos públicos dedicados a menores e ás per-

soas dependentes, así como sobre a demanda ao Goberno central

da derrogación dos decretos 3/2012, do 10 de febrero, e 16/2013, do

20 de decembro 73705

- 25420 - 21179 (09/PRE-007070)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre o cumprimento polo Centro de Atención á Discapacidade

Intelectual de Crecente da normativa vixente para a prestación dos

servizos concertados pola Xunta de Galicia e as razóns do seu

outorgamento a unha orde relixiosa 73708

- 25532 - 21470 (09/PRE-007078)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da retirada do

decreto que regula a creación das áreas de xestión clínica do Sergas

73710

- 25535 - 22045 (09/PRE-007090)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sánchez Bugallo, José Antonio e 3 máis

Sobre as previsións actuais da Consellería de Sanidade respecto da

construción, inicio e remate das obras dos centros de saúde de Teo,

Milladoiro, Galeras e Conxo, na comarca de Santiago de Compos-

tela 73711

- 25425 - 22231 (09/PRE-007091)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva

Sobre as razóns da demora e os prazos previstos polo Goberno

galego para a dispensación efectiva e gratuíta do medicamento

sofosbuvir aos doentes con hepatite C que o teñan prescrito

73712

- 25439 - 22376 (09/PRE-007093)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Prado Cores, María Montserrat

Sobre a situación da asistencia foniátrica na área sanitaria de

Ourense, as actuacións e o prazo previsto polo Goberno galego

para a prestación desta atención dentro do sistema público de

saúde 73714

- 25521 - 22405 (09/PRE-007094)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Solla Fernández, Eva

Sobre a información e as actuacións previstas pola Consellería de

Sanidade en relación coa situación xerada pola realización de horas

extras ou voluntariedades por persoal estatutario fixo na Atención

Primaria e puntos de atención continuada 73716

- 25422 - 22461 (09/PRE-007095)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Adán Villamarín, María do Carme

Sobre a valoración da Xunta de Galicia relativa á localización dun

punto de encontro familiar no edificio da Casa da Xuventude de

Ourense, actualmente denominada Espazo Xove, e a situación do

Consello de Xestión da Xuventude en relación coa xestión e funcio-

namento desa casa, así como as actuacións previstas ao respecto

73718

- 25543 - 22693 (09/PRE-007102)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme

Sobre os motivos dos reiterados atrasos e incumprimentos na tra-

mitación das solicitudes da renda de inserción social de Galicia e

das axudas de emerxencia social, así como as conclusións que

extrae o Goberno galego do informe anual elaborado pola Mesa

para o Seguimento da Risga 73720

- 25432 - 23187 (09/PRE-007113)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre as previsións do Goberno galego respecto do peche da Uni-

dade de Hospitalización Psiquiátrica do Hospital Gil Casares, a sufi-

ciencia da actual dotación de profesionais e de camas para a aten-

ción de agudos e rehabilitación en saúde mental, así como a posta

en marcha, con carácter xeral, do Programa de prevención do suici-

dio implantado en Ourense 73722

- 25516 - 23452 (09/PRE-007122)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
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Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva

Sobre as razóns da demora e as previsións da Xunta de Galicia res-

pecto do libramento das axudas económicas comprometidas para o

ano 2013 co Comité Antisida-Lazos Pro Solidariedade, de Ferrol

73723

- 25520 - 23502 (09/PRE-007126)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Fajardo Recouso, Juan Manuel

Sobre as razóns do baixo nivel de execución pola Xunta de Galicia dos

orzamentos destinados ás políticas de creación de emprego e as medi-

das que vai implementar ao respecto, en particular, as destinadas ás

persoas desempregadas de longa duración maiores de 45 anos

73724

- 25534 - 23526 (09/PRE-007128)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Martínez García, María Consuelo

Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para reducir o

número de accidentes laborais en Galicia, así como a actuación que

vai levar a cabo en relación coa eventual aprobación polo Goberno

central dunha Lei de mutuas de accidentes de traballo e enfermida-

des profesionais e as competencias de Galicia na materia 73728

- 25517 - 23753 (09/PRE-007133)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva

Sobre as previsións do Goberno galego respecto do mantemento do

actual servizo de xinecoloxía do Centro de Saúde das Pontes e a

atención das demandas do Concello referidas ás necesidades exis-

tentes nel 73732

- 25513 - 23757 (09/PRE-007134)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a información e opinión da Consellería de Sanidade respecto

do novo proxecto de rehabilitación da Casa do Médico do Hío para

destinala a usos sanitarios, así como as medidas previstas para o

cumprimento do compromiso de construción do Centro de Saúde de

Aldán-O Hío 73734

- 25514 - 23891 (09/PRE-007137)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre a información referida á destrución de probas radiodiagnósti-

cas sen previa dixitalización en centros hospitalarios do Sergas, en

concreto, na Área de Xestión Integrada de Lugo, se é o caso, a súa

xustificación e as medidas adoptadas ao respecto 73735

- 25430 - 23898 (09/PRE-007138)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 5 máis

Sobre os obxectivos da Consellería de Sanidade respecto da xes-

tión dos laboratorios que se van segregar do novo hospital privado

de Vigo, así como as repercusións e a xustificación da súa supresión

73737

- 25429 - 23962 (09/PRE-007143)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os datos referidos ao cumprimento do Pacto local no relativo

á asunción pola Xunta de Galicia dos gastos dos centros de saúde

e puntos de atención continuada, e as previsións da Consellería de

Sanidade ao respecto 73738

- 25518 - 24122 (09/PRE-007147)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre a norma legal pola que se rexen as actuacións comprendidas

no programa “Reconduce”, destinado a prestar asesoramento xurí-

dico e económico e unha atención personalizada ás familias afecta-

das polos desafiuzamentos, os datos referidos á creación da oficina

que o desenvolve e a tramitación das solicitudes presentadas, así

como o orzamento destinado para ese fin 73739

- 25549 - 24173 (09/PRE-007149)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre as razóns do Goberno galego para recortar a programación

dos campamentos de verán específicos para persoas con discapa-

cidade, as súas repercusións para as familias e persoas afectadas e

as previsións da Consellería respecto da súa rectificación para o

verán de 2014, así como para as próximas convocatorias 73743

- 25538 - 21547 (09/PRE-007215)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis

Sobre a valoración da Xunta de Galicia da situación laboral dos tra-

balladores da empresa auxiliar Atenasa, do sector naval de Ferrol,

as medidas adoptadas para resolver o conflito 73745

- 25230 - 16886 (09/PRE-007240)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 2 máis

Sobre a utilización da hormona animal Somatropina Bovina (BST)

73746
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- 25229 - 17368 (09/PRE-007246)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre a valoración do resultado, a incidencia que vai ter nas dife-

rentes comarcas e concellos de Lugo e os criterios seguidos na ela-

boración do novo marco financeiro do programa Leader Galicia

2007-2013 aprobado pola Axencia Galega de Desenvolvemento

Rural 73748

- 25228 - 19580 (09/PRE-007250)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén e 2 máis

Sobre a avaliación da Xunta de Galicia dos danos materiais e

ambientais ocasionados polo incendio declarado o 11 de setembro

de 2013 no monte Pindo, os medios destinados a palialos e as pre-

visións respecto do desenvolvemento dun plan de restauración

medioambiental, así como a súa declaración como parque natural

73752

- 25411 - 23006 (09/PRE-007258)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

García García, Pablo e 2 máis

Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego en relación coas

deficiencias detectadas nas probas de tuberculose bovina realiza-

das nas campañas de saneamento gandeiro en Galicia e as súas

consecuencias para as explotacións 73756

- 25227 - 21116 (09/PRE-007294)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel e Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia diante do

Goberno central para lles garantir aos mariñeiros galegos embarca-

dos na frota de altura, grande altura e mariña mercante o exercicio

efectivo do dereito ao voto nas eleccións ao Parlamento Europeo do

25 de maio de 2014 73758

- 25409 - 18131 (09/PRE-007340)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodas Chapela, Daniel e Paz Franco, María Tereixa

Sobre os criterios mantidos polo Goberno galego na negociación do

reparto de fondos da política agraria común 73760
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A Mesa do Parlamento, na reunión do 1 de agosto de 2014,
adoptou os seguintes acordos

1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

Toma de coñecemento das respostas, remisión ás deputadas

e aos deputados e publicación

- 25530 - 17988 (09/PRE-006572)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda e 2 máis
Sobre a medida 1.08.003, relativa aos servizos públicos de
emprego, contida no borrador do informe da Comisión para
a Reforma das Administracións Públicas

- 25405 - 16927 (09/PRE-006646)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre a situación das obras das aldeas de Esperanzo e San
Paio, no concello de Lobios

- 25133 - 19714 (09/PRE-006712)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa
Sobre a redución de postos de traballo prevista pola Direc-
ción Territorial de Correos e Telégrafos nas seccións de
reparto do ámbito urbano, os datos referidos á súa aplicación
en Galicia e a súa posible incidencia no cumprimento da
directiva comunitaria referida á frecuencia e calidade dos
servizos postais, así como as previsións do Goberno galego
respecto da demanda da revogación desta decisión

- 25134 - 19718 (09/PRE-006713)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa e Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a redución de postos de traballo prevista pola Direc-
ción Territorial de Correos e Telégrafos nas seccións de
reparto do ámbito urbano, en concreto, en Santiago de Com-
postela, a súa posible incidencia no cumprimento da direc-
tiva comunitaria referida á frecuencia e calidade dos servi-
zos postais, así como as previsións do Goberno galego res-
pecto da demanda da revogación desta decisión

- 25136 - 22359 (09/PRE-006748)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego
en relación coa reestruturación e recortes previstos no ser-
vizo de Correos, en particular nas seccións de repartición, e
a garantía do servizo postal público e universal

- 25522 - 22423 (09/PRE-006749)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego
en relación co alleamento de inmobles e peche de oficinas
postais previstos pola empresa pública Correos en Galicia,
así como para evitar unha ulterior destrución de postos de
traballo

- 25137 - 17706 (09/PRE-006846)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 3 máis
Sobre a elaboración pola Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria, en colaboración coa de Sani-
dade, dalgún protocolo de atención ao alumnado con tras-
torno de déficit de atención e hiperactividade, TDAH, ou, se
é o caso, as previsións ao respecto

- 25139 - 18063 (09/PRE-006852)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 4 máis
Sobre o cesamento do director do IES Illa de Arousa

- 25140 - 18382 (09/PRE-006856)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 2 máis
Sobre a homologación dos títulos universitarios de Enxeña-
ría Superior ao título de máster

- 25141 - 19517 (09/PRE-006869)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pombo Rodríguez, Cosme Eladio
Sobre a dispoñibilidade pola Xunta de Galicia dalgún estudo
do impacto para as familias galegas da aplicación da Lei
orgánica para a mellora da calidade educativa no referido á
renovación dos libros de texto para o curso 2014-2015, a
realización dalgún informe das vantaxes que supón o sis-
tema de préstamo universal dos libros de texto para garantir
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a gratuidade do ensino básico obrigatorio e as recomenda-
cións do Defensor do Pobo ao respecto

- 25212 - 20916 (09/PRE-006888)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e Pombo Rodríguez, Cosme
Eladio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da rectifi-
cación da decisión de non ofertarlle ao profesorado en paro
a impartición dos cursos Celga, de lingua galega para adul-
tos

- 25142 - 21161 (09/PRE-006893)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis
Sobre o calendario previsto para a implantación da Lei orgá-
nica para a mellora da calidade educativa e o seu impacto na
comunidade educativa

- 25143 - 21292 (09/PRE-006895)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Vázquez Díaz, Ramón e Ron Fernández, José Javier
Sobre as consecuencias organizativas que vai ter no sistema
educativo galego o desenvolvemento da Lei orgánica para a
mellora da calidade educativa en materia de formación pro-
fesional básica

- 25213 - 21557 (09/PRE-006899)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria para solucionar a pro-
blemática laboral do profesorado que viña impartindo os
cursos Celga de galego para adultos

- 25223 - 22223 (09/PRE-006908)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as razóns da demora e as previsións do Goberno
galego en relación co cumprimento dos acordos parlamenta-
rios referidos á aplicación e seguimento do Plan xeral de
normalización da lingua galega, en particular a presentación
no Parlamento de Galicia da información ao respecto

- 25224 - 23097 (09/PRE-006922)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pombo Rodríguez, Cosme Eladio
Sobre a opinión do Goberno galego respecto de implanta-
ción dunha sección da Escola Oficial de Idiomas de Mon-
forte de Lemos na especialidade de Lingua Inglesa no Insti-
tuto de Educación Secundaria Lama das Quendas, no conce-
llo de Chantada, e os trámites que está a levar a cabo para
ese fin

- 25211 - 23615 (09/PRE-006936)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a actuación levada a cabo polo Goberno galego en
relación coa oferta de cursos Celga de galego para adultos e
as razóns da exclusión do profesorado avaliador das persoas
que tiñan realizado o correspondente curso de preparación,
así como a composición e persoas que integran a Comisión
Central de Avaliación

- 25410 - 23715 (09/PRE-006939)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caamaño Domínguez, Francisco e 2 máis
Sobre a existencia dalgún informe de Patrimonio autori-
zando a demolición das antigas naves industriais do Barrio
dos Cataláns prevista no proxecto de rexeneración ambien-
tal da Xunqueira e da praia do Areal, no concello da Pobra
do Caramiñal, e as razóns polas que se considera incompati-
ble a súa conservación e rehabilitación coa execución do
proxecto

- 25225 - 23767 (09/PRE-006942)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Pombo Rodríguez, Cosme
Eladio
Sobre a presenza dun campamento militar no recinto dun
centro de ensino de Pontevedra

- 25226 - 23968 (09/PRE-006945)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre a actuación prevista pola Xunta de Galicia en relación
co expediente sancionador aberto a un alumno do Instituto
de Educación Secundaria Breamo de Pontedeume pola súa
participación na campaña de solidariedade posta en marcha
polo xuízo contra catro activistas da defensa do idioma
galego
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- 25436 - 16669 (09/PRE-006951)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da retirada
do borrador de decreto que regula as denominadas áreas de
xestión clínica e a convocatoria da mesa sectorial para a
negociación do modelo de xestión

- 25431 - 16900 (09/PRE-006959)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 6 máis
Sobre a aplicación do contraste iodado aos doentes do
HULA

- 25523 - 17038 (09/PRE-006962)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda e Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre a destrución de emprego no sector dos autónomos

- 25426 - 17338 (09/PRE-006968)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Martínez García, María Consuelo
Sobre os termos do novo concerto sanitario co hospital
Povisa, de Vigo

- 25508 - 17449 (09/PRE-006971)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 3 máis
Sobre os datos referidos ao peche de quirófanos durante o Nadal
de 2013 no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela e as súas consecuencias nas listas de espera

- 25507 - 17543 (09/PRE-006975)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis
Sobre as datas previstas para o inicio e execución das obras,
así como a posta en funcionamento, do novo centro de saúde
de Tui, os datos referidos ao seu financiamento e mais o plan
de usos e a dotación que vai ter

- 25506 - 17549 (09/PRE-006976)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre a posible perda por Galicia dos fondos corresponden-
tes a plans europeos cunha temporalidade definida ata o ano
2013 e destinados a novas infraestruturas e adquisición de

nova tecnoloxía, os investimentos da Consellería de Sani-
dade comprometidos polo remate dos prazos e as solucións
previstas ao respecto

- 25502 - 17553 (09/PRE-006978)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Santalices Vieira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre o alcance e os efectos na asistencia sanitaria a persoas
residentes no estranxeiro da emenda incorporada á Lei de
orzamentos do Estado para 2014

- 25495 - 17555 (09/PRE-006979)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Santalices Vieira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre os resultados da posta en marcha do novo servizo de
consulta telefónica aos pacientes polo seu médico de familia
e a valoración ao respecto

- 25539 - 17562 (09/PRE-006981)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Santalices Vieira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre o contido, o desenvolvemento e os resultados das ini-
ciativas de promoción e prevención da saúde que está a levar
a cabo a Consellería de Sanidade a través das redes sociais

- 25540 - 17575 (09/PRE-006982)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme
Sobre o impacto nas entidades sen ánimo de lucro do
Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que se define a
carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía
persoal e a atención ás persoas en situación de dependencia
e se determina o sistema de participación das persoas usua-
rias no financiamento do seu custo no réxime

- 25505 - 17659 (09/PRE-006984)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 3 máis
Sobre as repercusións da redistribución asistencial anun-
ciada pola Consellería de Sanidade na unidade de trans-
plante renal da Coruña, e, en concreto, para os doentes de
Pontevedra e o Salnés

- 25533 - 17747 (09/PRE-006992)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva
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Sobre os criterios seguidos pola Consellería de Traballo e
Benestar para a valoración e denegación da solicitude de
adopción dun menor a unha parella homoparental galega, os
datos referidos á tramitación deste tipo de solicitudes entre
os anos 2008 e 2013, así como os requisitos exixidos e os
trámites necesarios para a concesión do certificado de ido-
neidade, e os outorgados en Galicia

- 25551 - 17831 (09/PRE-006993)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre o impacto na contratación do aumento das cotizacións
á Seguridade Social das persoas traballadoras autónomas,
aprobado no Real decreto lei 16/2013, e as previsións do
Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central da
rectificación desta medida

- 25541 - 17839 (09/PRE-006994)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme
Sobre as consecuencias da nova baremación das prestacións
por dependencia

- 25550 - 17855 (09/PRE-006995)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme e Pontón Mondelo, Ana
Belén
Sobre a modificación do Servizo Galego de Apoio á Mobili-
dade Persoal (065) por parte da Consellería de Traballo e
Benestar

- 25510 - 17878 (09/PRE-006996)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre as consecuencias da privatización dos servizos de
electromedicina no sistema sanitario público galego

- 25515 - 18007 (09/PRE-007001)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva
Sobre o proceso de privatización da área de mantemento do
CHUAC

- 25433 - 18133 (09/PRE-007004)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre o número de pacientes con hepatite C, en grao de
fibrose moderada, que están recibindo tratamento cos fár-
macos Boceprevir e Telaprevir

- 25428 - 18223 (09/PRE-007013)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego ante a sen-
tenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia referida ao
proceso de selección da Xefatura de Servizo de Cirurxía no
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Com-
postela

- 25511 - 18339 (09/PRE-007020)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Jorquera Caselas, Francisco Xesús e Prado Cores, María
Montserrat
Sobre a privatización da subministración enerxética e do ser-
vizo de mantemento e conservación de edificios da Xerencia
de Xestión Integrada da Coruña

- 25438 - 18396 (09/PRE-007025)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Jorquera Caselas, Francisco Xesús e 2 máis
Sobre a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
que anula a adxudicación da Xefatura de Servizo de Cirur-
xía Xeral e Aparato Dixestivo do Hospital Clínico de San-
tiago de Compostela

- 25528 - 18421 (09/PRE-007028)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda e Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre o programa de fortalecemento do Fondo de Garantia
Salarial

- 25435 - 18841 (09/PRE-007034)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o problema na subministración de alimentos na Far-
macia Hospitalaria do Hospital de Montecelo, en Ponteve-
dra

- 25434 - 18843 (09/PRE-007035)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
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Sobre as obras de reforma e ampliación do edificio multiu-
sos do concello de Cotobade, en Pontevedra, para destinalo
a centro de saúde

- 25437 - 18916 (09/PRE-007038)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e Prado Cores, María Montserrat
Sobre a valoración da Xunta de Galicia da situación exis-
tente no Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, as medidas pre-
vistas ao respecto e a rectificación das privatizacións levadas
a cabo nel

- 25519 - 19149 (09/PRE-007040)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda e Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre o impacto das medidas aprobadas polo Goberno cen-
tral en materia laboral e as previsións do Goberno galego res-
pecto do desenvolvemento dunha política propia na materia

- 25427 - 19167 (09/PRE-007042)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 3 máis
Sobre as iniciativas que vai poñer en marcha o Goberno
galego en colaboración co Concello de Nigrán para as per-
soas mozas dese termo municipal, a planificación da Xunta
de Galicia cara aos concellos galegos para arbitrar medidas
de apoio ás persoas mozas nos seus principais problemas e,
se é o caso, as que se van implantar nese concello

- 25537 - 19426 (09/PRE-007044)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quintas Álvarez, María Remedios e 2 máis
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia dos atrasos nos
pagamentos aos traballadores do Fondo de Garantía Social
en Galicia e as medidas previstas para a súa liquidación

- 25412 - 19753 (09/PRE-007049)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis
Sobre a posibilidade de ampliación pola Consellería de Tra-
ballo e Benestar do concerto que mantén coa asociación Con
Eles para a prestación de servizos ás persoas con discapaci-
dade intelectual da contorna de Vilagarcía de Arousa ou, se
é o caso, as alternativas previstas para as familias afectadas

- 25417 - 19757 (09/PRE-007050)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis
Sobre a posible implantación nas deputacións provinciais
dun sistema informático semellante ao Sistema de informa-
ción de usuarios de servizos sociais, coñecido como SIUSS,
os seus obxectivos e o traslado a estas dos datos dese sis-
tema, así como a garantía da súa protección

- 25415 - 19930 (09/PRE-007051)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e Adán Villamarín, María do
Carme
Sobre a situación do concerto que mantén a Consellería de
Traballo e Benestar coa Residencia Valle-Inclán de Vilanova
de Arousa para a xestión do servizo público de atención resi-
dencial para persoas maiores en situación de dependencia e
as actuacións levadas a cabo para garantir os dereitos labo-
rais do persoal e a prestación dun servizo de calidade ás per-
soas residentes

- 25424 - 20547 (09/PRE-007063)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para
combater de xeito efectivo a desigualdade e a precariedade
laboral das mulleres e reforzar os servizos públicos dedica-
dos a menores e ás persoas dependentes, así como sobre a
demanda ao Goberno central da derrogación dos decretos
3/2012, do 10 de febrero, e 16/2013, do 20 de decembro

- 25420 - 21179 (09/PRE-007070)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme
Sobre o cumprimento polo Centro de Atención á Discapaci-
dade Intelectual de Crecente da normativa vixente para a
prestación dos servizos concertados pola Xunta de Galicia e
as razóns do seu outorgamento a unha orde relixiosa

- 25532 - 21470 (09/PRE-007078)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da retirada
do decreto que regula a creación das áreas de xestión clínica
do Sergas
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- 25535 - 22045 (09/PRE-007090)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sánchez Bugallo, José Antonio e 3 máis
Sobre as previsións actuais da Consellería de Sanidade res-
pecto da construción, inicio e remate das obras dos centros
de saúde de Teo, Milladoiro, Galeras e Conxo, na comarca
de Santiago de Compostela

- 25425 - 22231 (09/PRE-007091)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns da demora e os prazos previstos polo
Goberno galego para a dispensación efectiva e gratuíta do
medicamento sofosbuvir aos doentes con hepatite C que o
teñan prescrito

- 25439 - 22376 (09/PRE-007093)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa e Prado Cores, María Montserrat
Sobre a situación da asistencia foniátrica na área sanitaria de
Ourense, as actuacións e o prazo previsto polo Goberno
galego para a prestación desta atención dentro do sistema
público de saúde

- 25521 - 22405 (09/PRE-007094)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Solla Fernández, Eva
Sobre a información e as actuacións previstas pola Conse-
llería de Sanidade en relación coa situación xerada pola rea-
lización de horas extras ou voluntariedades por persoal esta-
tutario fixo na Atención Primaria e puntos de atención con-
tinuada

- 25422 - 22461 (09/PRE-007095)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa e Adán Villamarín, María do
Carme
Sobre a valoración da Xunta de Galicia relativa á localiza-
ción dun punto de encontro familiar no edificio da Casa da
Xuventude de Ourense, actualmente denominada Espazo
Xove, e a situación do Consello de Xestión da Xuventude en
relación coa xestión e funcionamento desa casa, así como as
actuacións previstas ao respecto

- 25543 - 22693 (09/PRE-007102)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme
Sobre os motivos dos reiterados atrasos e incumprimentos
na tramitación das solicitudes da renda de inserción social de
Galicia e das axudas de emerxencia social, así como as con-
clusións que extrae o Goberno galego do informe anual ela-
borado pola Mesa para o Seguimento da Risga

- 25432 - 23187 (09/PRE-007113)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do peche da
Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Hospital Gil
Casares, a suficiencia da actual dotación de profesionais e de
camas para a atención de agudos e rehabilitación en saúde
mental, así como a posta en marcha, con carácter xeral, do
Programa de prevención do suicidio implantado en Ourense

- 25516 - 23452 (09/PRE-007122)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns da demora e as previsións da Xunta de Gali-
cia respecto do libramento das axudas económicas compro-
metidas para o ano 2013 co Comité Antisida-Lazos Pro Soli-
dariedade, de Ferrol

- 25520 - 23502 (09/PRE-007126)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Fajardo Recouso, Juan Manuel
Sobre as razóns do baixo nivel de execución pola Xunta de
Galicia dos orzamentos destinados ás políticas de creación
de emprego e as medidas que vai implementar ao respecto,
en particular, as destinadas ás persoas desempregadas de
longa duración maiores de 45 anos

- 25534 - 23526 (09/PRE-007128)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Martínez García, María Consuelo
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para redu-
cir o número de accidentes laborais en Galicia, así como a
actuación que vai levar a cabo en relación coa eventual apro-
bación polo Goberno central dunha Lei de mutuas de acci-
dentes de traballo e enfermidades profesionais e as compe-
tencias de Galicia na materia

- 25517 - 23753 (09/PRE-007133)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
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Díaz Pérez, Yolanda e Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do mante-
mento do actual servizo de xinecoloxía do Centro de Saúde
das Pontes e a atención das demandas do Concello referidas
ás necesidades existentes nel

- 25513 - 23757 (09/PRE-007134)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre a información e opinión da Consellería de Sanidade
respecto do novo proxecto de rehabilitación da Casa do
Médico do Hío para destinala a usos sanitarios, así como as
medidas previstas para o cumprimento do compromiso de
construción do Centro de Saúde de Aldán-O Hío

- 25514 - 23891 (09/PRE-007137)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a información referida á destrución de probas radio-
diagnósticas sen previa dixitalización en centros hospitala-
rios do Sergas, en concreto, na Área de Xestión Integrada de
Lugo, se é o caso, a súa xustificación e as medidas adopta-
das ao respecto

- 25430 - 23898 (09/PRE-007138)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 5 máis
Sobre os obxectivos da Consellería de Sanidade respecto da
xestión dos laboratorios que se van segregar do novo hospi-
tal privado de Vigo, así como as repercusións e a xustifica-
ción da súa supresión

- 25429 - 23962 (09/PRE-007143)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis
Sobre os datos referidos ao cumprimento do Pacto local no
relativo á asunción pola Xunta de Galicia dos gastos dos
centros de saúde e puntos de atención continuada, e as pre-
visións da Consellería de Sanidade ao respecto

- 25518 - 24122 (09/PRE-007147)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Díaz Pérez, Yolanda
Sobre a norma legal pola que se rexen as actuacións com-
prendidas no programa “Reconduce”, destinado a prestar
asesoramento xurídico e económico e unha atención perso-

nalizada ás familias afectadas polos desafiuzamentos, os
datos referidos á creación da oficina que o desenvolve e a
tramitación das solicitudes presentadas, así como o orza-
mento destinado para ese fin

- 25549 - 24173 (09/PRE-007149)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre as razóns do Goberno galego para recortar a progra-
mación dos campamentos de verán específicos para persoas
con discapacidade, as súas repercusións para as familias e
persoas afectadas e as previsións da Consellería respecto da
súa rectificación para o verán de 2014, así como para as pró-
ximas convocatorias

- 25538 - 21547 (09/PRE-007215)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia da situación laboral
dos traballadores da empresa auxiliar Atenasa, do sector
naval de Ferrol, as medidas adoptadas para resolver o con-
flito

- 25230 - 16886 (09/PRE-007240)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre a utilización da hormona animal Somatropina Bovina
(BST)

- 25229 - 17368 (09/PRE-007246)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Paz Franco, María Tereixa e Pombo Rodríguez, Cosme Ela-
dio
Sobre a valoración do resultado, a incidencia que vai ter nas
diferentes comarcas e concellos de Lugo e os criterios segui-
dos na elaboración do novo marco financeiro do programa
Leader Galicia 2007-2013 aprobado pola Axencia Galega de
Desenvolvemento Rural

- 25228 - 19580 (09/PRE-007250)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 2 máis
Sobre a avaliación da Xunta de Galicia dos danos materiais
e ambientais ocasionados polo incendio declarado o 11 de
setembro de 2013 no monte Pindo, os medios destinados a
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palialos e as previsións respecto do desenvolvemento dun
plan de restauración medioambiental, así como a súa decla-
ración como parque natural

- 25411 - 23006 (09/PRE-007258)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego en rela-
ción coas deficiencias detectadas nas probas de tuberculose
bovina realizadas nas campañas de saneamento gandeiro en
Galicia e as súas consecuencias para as explotacións

- 25227 - 21116 (09/PRE-007294)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia diante
do Goberno central para lles garantir aos mariñeiros galegos
embarcados na frota de altura, grande altura e mariña mer-
cante o exercicio efectivo do dereito ao voto nas eleccións
ao Parlamento Europeo do 25 de maio de 2014

- 25409 - 18131 (09/PRE-007340)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel e Paz Franco, María Tereixa
Sobre os criterios mantidos polo Goberno galego na nego-
ciación do reparto de fondos da política agraria común

Santiago de Compostela, 5 de agosto de 2014

Miguel Ángel Santalices Vieira
Vicepresidente 1.º

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

73610

Número 328
19 de agosto de 2014



73611



73612



73613



73614



73615



73616



73617



73618



73619



73620



73621



73622



73623



73624



73625



73626



73627



73628



73629



73630



73631



73632



73633



73634



73635



73636



73637



73638



73639



73640



73641



73642



73643



73644



73645



73646



73647



73648



73649



73650



73651



73652



73653



73654



73655



73656



73657



73658



73659



73660



73661



73662



73663



73664



73665



73666



73667



73668



73669



73670



73671



73672



73673



73674



73675



73676



73677



73678



73679



73680



73681



73682



73683



73684



73685



73686



73687



73688



73689



73690



73691



73692



73693



73694



73695



73696



73697



73698



73699



73700



73701



73702



73703



73704



73705



73706



73707



73708



73709



73710



73711



73712



73713



73714



73715



73716



73717



73718



73719



73720



73721



73722



73723



73724



73725



73726



73727



73728



73729



73730



73731



73732



73733



73734



73735



73736



73737



73738



73739



73740



73741



73742



73743



73744



73745



73746



73747



73748



73749



73750



73751



73752



73753



73754



73755



73756



73757



73758



73759



73760



73761



BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Edición e subscricións: Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia.
Hórreo, 63. 15702. Santiago de Compostela. Telf. 981 55 13 00. Fax. 981 55 14 25

Dep. Leg. C-155-1982. ISSN 1133-2727


