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ı Acordo da Mesa do parlamento, do día 20 de febreiro de 2017, polo que se admite a trámite o
escrito do Consello de Contas de Galicia polo que traslada informes de fiscalización do sector pú-
blico de Galicia que completan a remisión destes efectuada no mes de xullo de 2016, contidos
na Memoria anual de actividades correspondente ao exercicio de 2015 [(doc. núm. 52085;
09/ICON-000006) (doc. núm. 5248)] 16009

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno
1.4.4.1.1. Preguntas orais

ı 4859 (10/POP-000627)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis, e Santos Queiruga, Carmen
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da paralización do concurso publicado o 3 de xa-
neiro de 2017 para a adxudicación do servizo de limpeza, co fin de adaptar os requisitos estableci-
dos na convocatoria á realidade do servizo 16023

ı 4863 (10/POP-000628)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as razóns que propiciaron a dimisión da metade dos membros do tribunal de selección de
actores e actrices para a posta en escena de dúas obras de Valle-Inclán polo Centro Dramático
Galego 16025

ı 4891 (10/POP-000629)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as cantidades recadadas ata decembro de 2016 coa aplicación dos novos tributos denomi-
nados canon da auga e coeficiente de vertedura, introducidos na Lei 9/2010, do 4 de novembro, de
augas de Galicia, e no seu regulamento 16026

ı 4898 (10/POP-000630)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 6 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da eliminación da presenza de calquera material
que conteña amianto nas instalacións dos centros educativos de Galicia 16028
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ı 4906 (10/POP-000631)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a situación da ponte da Garga, en Ponteceso 16030

ı 4937 (10/POP-000632)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 13 máis
Sobre as razóns do aumento que presenta a temporalidade laboral entre as persoas que traballan
para as administracións públicas de Galicia 16034

ı 4939 (10/POP-000633)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 13 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para rematar coa deterioración que presenta a
estabilidade do emprego no sector público de Galicia 16038

ı 4940 (10/POP-000634)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 13 máis
Sobre as razóns da evolución que presenta nos últimos tres anos a taxa de temporalidade no em-
prego do sector público de Galicia, en relación coa media do Estado 16042

ı 4942 (10/POP-000635)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 13 máis
Sobre as razóns da evolución que presenta nos últimos tres anos a calidade do emprego público
en Galicia, en relación coa media do Estado 16046

ı 4944 (10/POP-000636)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 13 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para combater a temporalidade crecente no
emprego público 16050

ı 4949 (10/POP-000637)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 13 máis
Sobre as causas do aumento do emprego temporal e a redución do emprego indefinido no sector
público de Galicia 16054

ı 4952 (10/POP-000639)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 13 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para acadar unha taxa de temporalidade no
sector público de Galicia que considere normal 16058
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ı 4954 (10/POP-000640)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 13 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación cos postos de traballo ocupados por persoas con
contrato temporal no sector público 16062

ı 4993 (10/POP-000641)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a demanda de prazas existente en centros residenciais para persoas maiores 16066

ı 4997 (10/POP-000642)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para afrontar a xestión dos centros de día para persoas
maiores xa rematados pero pendentes de entrar en servizo 16068

ı 5000 (10/POP-000643)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 13 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para combater a temporalidade crecente no
emprego público 16070

ı 5006 (10/POP-000644)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas que vai pór en marcha a Xunta de Galicia para axudar as familias monoparentais

16074
ı 5007 (10/POP-000645)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade de modificar a lexislación estatal
referida ás familias monoparentais, co fin de considerar as que teñan dous fillos como familias
numerosas 16076

ı 5024 (10/POP-000646)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as razóns da demora do Goberno galego na solicitude ao Goberno central da redución do
IVE dos produtos sen glute 16078

ı 5067 (10/POP-000647)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para evitar a repetición de feitos de igual ou similar
índole ao acontecido na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Hospital de Conxo 16080

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

15998

X lexislatura. Número 71. 22 de febreiro de 2017



ı 5075 (10/POP-000650)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para atender a mocidade galega residente no
exterior 16082

ı 5083 (10/POP-000651)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 14 máis
Sobre o balance da Xunta de Galicia respecto das estacións intermodais de transporte e as datas
previstas para a súa posta en marcha 16084

ı 5088 (10/POP-000652)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 6 máis
Sobre o sistema implantado pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para valorar
a satisfacción dos usuarios e a calidade dos seus servizos 16087

ı 5092 (10/POP-000653)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre as repercusións que vai ter a incorporación da alta tecnoloxía dos quirófanos híbridos nos
hospitais do Sergas 16089

ı 5094 (10/POP-000654)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para darlle continuidade á autovía da Costa da Morte ata o
concello de Vimianzo 16091

ı 5095 (10/POP-000655)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre a situación do proceso de ampliación do Hospital de Montecelo, en Pontevedra 16094

ı 5097 (10/POP-000656)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 6 máis
Sobre os proxectos de mellora que se están a desenvolver en relación coa Axencia Galega de San-
gue, Órganos e Tecidos 16096

ı 5099 (10/POP-000657)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 6 máis
Sobre as principais funcionalidades e utilidades da nova aplicación do 061 para dispositivos móbiles,
Urxencias Sanitarias de Galicia 16098
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ı 5102 (10/POP-000658)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 7 máis
Sobre as instalacións que vai ter no futuro o antigo Hospital de Vigo e as previsións existentes para
esta infraestrutura 16100

ı 5111 (10/POP-000659)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de introducir modificacións na Lei
1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, co fin de regular o ámbito material das
leis chamadas «de medidas» ou «de acompañamento», relacionadas coa Lei anual de orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma 16102

ı 5113 (10/POP-000660)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a adaptación ás recomendacións da Unión Europea da formulación da Xunta de Galicia para
a Estratexia galega contra o cambio climático 16105

ı 5119 (10/POP-000661)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o remate da elaboración do Plan reitor do uso e
xestión do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia 16107

ı 5128 (10/POP-000662)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a implantación do Plan de transporte metropolitano
da Coruña 16109

ı 5140 (10/POP-000663)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da implantación da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do
traballo en igualdade das mulleres de Galicia 16111

ı 5144 (10/POP-000664)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da existencia dunha elevada porcentaxe de residuos
impropios na recollida selectiva das bolsas amarela e orgánica 16115

ı 5150 (10/POP-000665)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David, e Quinteiro Araújo, Paula
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Sobre o alcance da praga da avespiña do castiñeiro en Galicia 16117

ı 5158 (10/POP-000666)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o significado do anuncio da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de
compatibilizar a conservación dos parques nacionais e naturais de Galicia co seu gozo 16119

ı 5173 (10/POP-000667)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos, e Sánchez García, Antón
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da cesión a Ence do pazo de Lourizán, en Ponteve-
dra, ou a execución das obras de restauración comprometidas coa Deputación Provincial 16121

ı 5205 (10/POP-000668)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a asistencia dunha persoa inhabilitada para o exercicio de cargos públicos á reunión levada
a cabo pola delegada territorial da Xunta de Galicia en Ourense coa alcaldesa de Melón na sede
oficial desa delegación para tratar asuntos institucionais 16123

ı 5211 (10/POP-000669)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o órgano da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio que se está a en-
cargar do control da execución do servizo de limpeza de sendas e marxes en tramos fluviais
seleccionados de Galicia 16125

ı 5220 (10/POP-000670)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a garantía do cumprimento de todos os requisitos legais no concurso da Fundación Pública
Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para a adxudicación do servizo de transporte sanitario urxente

16127
ı 5223 (10/POP-000671)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do investimento de 218 millóns de euros anunciado
por Endesa para executar os traballos de adaptación da central das Pontes de García Rodríguez á
Directiva europea de emisións industriais 16129

ı 5225 (10/POP-000672)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 5 máis
Sobre a valoración da Consellería de Economía, Emprego e Industria respecto dos datos referidos
a Galicia reflectidos na última Enquisa de poboación activa relativa ao peche de 2016 16131
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ı 5230 (10/POP-000673)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre os resultados que van achegar a Universidade galega e a sociedade en xeral, os centros singu-
lares de investigación e as agrupacións estratéxicas consolidadas do Sistema universitario de Galicia

16133
ı 5232 (10/POP-000674)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre as principais actuacións de avaliación que realiza a Axencia para a Calidade do Sistema Uni-
versitario de Galicia e as institucións internacionais ás que pertence 16135

ı 5242 (10/POP-000675)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre a evolución, por segmento de frota, das descargas e vendas nos últimos anos no caladoiro
nacional Cantábrico noroeste 16137

ı 5246 (10/POP-000676)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de elaborar unha nova Lei de igualdade
para axilizar a consecución da igualdade real entre mulleres e homes 16139

ı 5253 (10/POP-000677)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución que presenta desde o ano 2009 a liña
de traballo dos grupos de acción local do sector pesqueiro 16143

ı 5259 (10/POP-000678)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre o número e contido das solicitudes presentadas na convocatoria de axudas para o ano 2016
para o desenvolvemento de proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos grupos
de acción local do sector pesqueiro 16145

ı 5260 (10/POP-000679)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre os avances dos traballos e as previsións do Goberno galego para a reordenación e planifica-
ción do transporte público de viaxeiros en Galicia 16147

ı 5277 (10/POP-000680)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
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Sobre o control levado a cabo polo Goberno galego en relación co cumprimento pola empresa ad-
xudicataria dos termos do contrato do servizo de limpeza dos edificios administrativos da Xunta
de Galicia asinado no ano 2014 16150

ı 5278 (10/POP-000681)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia para favorecer a recuperación patrimonial do
mosteiro de Santa María a Real de Oia, dado o seu carácter estratéxico na promoción do Camiño
de Santiago portugués pola costa 16154

ı 5284 (10/POP-000682)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre as actuacións que vai impulsar a Xunta de Galicia para mellorar e axilizar a aplicación dos métodos
químicos do programa de control de biotoxinas que se está a levar a cabo nas rías galegas 16157

ı 5285 (10/POP-000683)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para defender a posición de Galicia diante do Brexit

16160
1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

ı 5222 (10/PuP-000058)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do inicio da segunda fase do desenvolvemento
do polo tecnolóxico e industrial de Rozas e as solucións elixidas para as licitacións de mellora dos
servizos públicos 16163

1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito 

ı 4888 (10/PRE-000767)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o número de subvencións concedidas pola Xunta de Galicia durante o período 2010-2016 á
Federación de Tiro ao Voo, así como ás entidades ou sociedades vinculadas con esa actividade, e a
opinión do Goberno galego en relación co patrocinio dese tipo de campionatos 16165

ı 4889 (10/PRE-000768)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da elaboración de normas adicionais á Lei estatal
31/2003, do 27 de outubro, de conservación da fauna silvestre en parques zoolóxicos, co fin de ga-
rantir que os zoolóxicos e acuarios invistan en programas de conservación 16167
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ı 4893 (10/PRE-000769)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as razóns do recorte que presentan para o ano 2017 os recursos económicos previstos para
o financiamento do orzamento de explotación da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio, as cantidades recadadas ata decembro de 2016 coa aplicación do canon da auga e coe-
ficiente de vertedura, introducidos na Lei 9/2010, de augas de Galicia, e no seu regulamento, así
como o seu destino e as previsións do Goberno galego respecto da súa derrogación 16168

ı 4902 (10/PRE-000770)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 6 máis
Sobre o número de centros educativos construídos en Galicia coa presenza de amianto nalgún dos
seus materiais, as previsións do Goberno galego en relación coa elaboración dun informe ao res-
pecto e un plan para a súa eliminación, así como unha normativa específica na materia 16171

ı 4887 (10/PRE-000771)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modificación do funcionamento e composición do
Consello Galego de Protección de Animais Domésticos e Salvaxes en Catividade, así como o número e
contido dos informes, recomendacións e ditames emitidos por ese órgano entre os anos 1993 e 2016

16174
ı 4907 (10/PRE-000772)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da habilitación dos recursos económicos necesa-
rios para colaborar co Concello de Ponteceso na reparación dos problemas estruturais da ponte
da Garga e a súa rehabilitación integral, así como recuperar os seus valores patrimoniais e a comu-
nicación directa entre os núcleos de Anllóns e A Garga 16176

ı 4915 (10/PRE-000773)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a sentenza da Audiencia Nacional en relación coa ilegalización de Causa Galiza 16180

ı 4963 (10/PRE-000774)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre os criterios seguidos pola Consellería de Sanidade para puntuar o proxecto presentado pola
Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Chantada no ano 2016 e denegarlle a subvención soli-
citada para o desenvolvemento do seu labor social 16184

ı 4995 (10/PRE-000775)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
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Sobre os datos referidos ás prazas para a atención de persoas maiores en centros residenciais xes-
tionados polo Goberno galego ou concertados existentes en Galicia, os centros residenciais xa re-
matados que permanecen pechados na actualidade e as previsións do Goberno galego en relación
coa súa apertura e xestión, así como a demanda actual de prazas 16187

ı 4999 (10/PRE-000776)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre os datos referidos ás prazas para a atención de persoas maiores en centros residenciais xes-
tionados directamente ou concertados polo Goberno galego existentes en Galicia, os centros de
día de construción financiada polos concellos que permanecen pechados na actualidade e as pre-
visións do Goberno galego en relación coa súa apertura e xestión 16190

ı 5009 (10/PRE-000777)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a dotación orzamentaria que vai destinar o Goberno galego no ano 2017 a reducir os niveis
de pobreza das familias monoparentais, as medidas que vai poñer en marcha para axudalas e a
valoración da posibilidade de establecer unha dedución autonómica para aquelas que teñen fillos,
así como a súa opinión respecto da necesidade de modificar a lexislación estatal co fin de considerar
estas como familias numerosas 16192

ı 5026 (10/PRE-000778)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as razóns da demora e as previsións do Goberno galego respecto da solicitude ao Goberno
central da redución do IVE dos produtos sen glute, así como as medidas que vai adoptar, no caso
da súa denegación, para paliar a penalización económica que padecen as persoas celíacas polos
prezos deses produtos 16195

ı 5028 (10/PRE-000779)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para atender a mocidade galega residente no ex-
terior, así como a dotación orzamentaria destinada ao desenvolvemento das medidas para posibi-
litar o retorno da poboación emigrada de Galicia 16197

ı 5115 (10/PRE-000780)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da revisión dos impostos medioambientais nos
ámbitos do transporte, a enerxía, a contaminación e o uso dos recursos, de conformidade coas re-
comendacións da Unión Europea, así como a adaptación a estas da formulación da Xunta de Galicia
para a Estratexia galega contra o cambio climático 16200

ı 5121 (10/PRE-000781)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto do remate da elaboración e contido do Plan reitor
do uso e xestión do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia 16202

ı 5129 (10/PRE-000782)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre o contido das alegacións presentadas ao Plan de accesibilidade do transporte interurbano ao
centro urbano da Coruña, a posición da Consellería de Infraestruturas e Vivenda ao respecto e o ca-
lendario previsto para a aprobación definitiva e implantación do Plan de transporte metropolitano
da Coruña, así como os investimentos necesarios e a súa programación orzamentaria 16204

ı 5142 (10/PRE-000783)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para reducir a fenda salarial existente en Galicia
entre mulleres e homes, as medidas de apoio económico e técnico que vai aplicar para a implan-
tación voluntaria de plans de igualdade e a súa valoración respecto da implantación da Lei 2/2007,
do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia 16206

ı 5146 (10/PRE-000784)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os obxectivos do proxecto de ampliación das instalacións de Sogama, S.A. en Cerceda, a
opinión do Goberno galego respecto das conclusións da diagnose reflectidas na memoria dos or-
zamentos da sociedade pública e as previsións respecto da remodelación da actual nave de reci-
claxe, tratamento e elaboración de combustible, así como o prazo estimado para o cumprimento
dos obxectivos fixados 16211

ı 5160 (10/PRE-000785)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o significado do anuncio da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de com-
patibilizar a conservación dos parques nacionais e naturais de Galicia co turismo sostible e o seu im-
pulso como destinos turísticos e mais a súa opinión respecto do seu aproveitamento como elementos
de desenvolvemento económico para os lugares onde se asentan e os seus posibles propietarios e
habitantes, así como a súa inclusión nun plan de educación ambiental escolar 16214

ı 5176 (10/PRE-000786)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o inicio e estado de tramitación do expediente para a declaración da ponte de Pontevea como
ben de interese cultural ou, se é o caso, as previsións da Xunta de Galicia ao respecto 16216

ı 5201 (10/PRE-000787)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
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Sobre os datos referidos á produción nos últimos cinco anos de megavatios/hora das centrais hi-
dráulicas concesionadas a Ferroatlántica, a súa valoración económica e a data de vencemento da
concesión de cada unha desas centrais 16219

ı 5207 (10/PRE-000788)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a asistencia dunha persoa inhabilitada para o exercicio de cargos públicos á reunión levada
a cabo pola delegada territorial da Xunta de Galicia en Ourense coa alcaldesa de Melón na sede
oficial desa delegación para tratar asuntos institucionais 16222

ı 5209 (10/PRE-000789)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre os datos referidos á programación e aos contidos emitidos pola RTVG durante o ano 2016
para promover a igualdade entre homes e mulleres, así como as medidas implementadas pola
CRTVG nos últimos anos para ese fin 16224

ı 5213 (10/PRE-000790)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o número de empresas que concorreron ao procedemento de contratación administra-
tiva do servizo de limpeza de sendas e marxes en tramos fluviais seleccionados das catro pro-
vincias galegas, cofinanciado nun 75 % polo Feader, no marco do Programa de
desenvolvemento rural para Galicia 2014-2020 e a posible renuncia da Consellería á asunción
da súa xestión directa mediante a súa adxudicacion a Eulen, S.A., así como o órgano encargado
de controlar a súa execución 16227

ı 5269 (10/PRE-000791)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre os atrasos no cobramento das subvencións para financiar o servizo de vixilancia na Confraría
de Vilaxoán 16229

ı 5279 (10/PRE-000792)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre o control levado a cabo polo Goberno galego en relación co cumprimento pola empresa
adxudicataria dos termos do contrato do servizo de limpeza dos edificios administrativos da
Xunta de Galicia asinado no ano 2014 e as razóns das modificacións introducidas nel e das
súas diferentes prórrogas, así como as súas previsións respecto da paralización da licitación
do novo concurso 16232

ı 5281 (10/PRE-000793)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
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Sobre o coñecemento polo Goberno galego da problemática existente en relación coa restauración
do mosteiro de Santa María a Real de Oia, a súa opinión en relación co seu carácter estratéxico na
promoción do Camiño de Santiago portugués pola costa e as xestións realizadas para favorecer a
súa recuperación patrimonial 16236

4. Informacións e correccións de erros

4.2. Correccións de erros

ı Corrección de erros no BOPG núm. 70, fascículo 2, do 21 de febreiro de 2017, en relación coa publi-
cación das preguntas orais en comisión tramitadas na Mesa do día 20 de febreiro de 2017. 16021
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1. Procedementos parlamentarios
1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.8. Procedementos de control económico e orzamentario
1.3.8.1. Informes anuais de fiscalización das contas do sector público de Galicia

Acordo da Mesa do parlamento, do día 20 de febreiro de 2017, polo que se admite a trá-
mite o escrito do Consello de Contas de Galicia polo que traslada informes de fiscalización
do sector público de Galicia que completan a remisión destes efectuada no mes de xullo
de 2016, contidos na Memoria anual de actividades correspondente ao exercicio de 2015
[(doc. núm. 52085; 09/ICON-000006) (doc. núm. 5248)]

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 5248, o escrito do Consello de
Contas de Galicia polo que traslada informes de fiscalización do sector público de Galicia que com-
pletan a remisión destes efectuada no mes de xullo de 2016, contidos na Memoria anual de activi-
dades correspondente ao exercicio de 2015.

A Mesa, por unanimidade, adopta o seguinte acordo:

1º. A cualificación e admisión a trámite do escrito do Consello de Contas polo que traslada informes
de fiscalización do sector público de Galicia que completan a remisión destes efectuada no mes de
xullo de 2016, contidos na Memoria anual de actividades correspondente ao exercicio 2015 e remi-
tidos a este Parlamento en cumprimento do disposto nos artigos 19, 20 e 25 da Lei 6/1985, do 24 de
xuño, do Consello de Contas, e no artigo 62 do seu Regulamento de réxime interior (doc. núm. 5248).

2º. A remisión da documentación presentada aos grupos parlamentarios.

3º. A publicación da referida documentación na páxina web do Parlamento de Galicia.

4º. A publicación do acordo no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia.

Santiago de Compostela, 21 de febreiro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 20 de febreiro de 2017, adoptou os seguintes acordos:

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno
1.4.4.1.1. Preguntas orais

Admisión a trámite e publicación

- 4859 (10/POP-000627)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis, e Santos Queiruga, Carmen
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Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da paralización do concurso publicado o 3 de xa-
neiro de 2017 para a adxudicación do servizo de limpeza, co fin de adaptar os requisitos estableci-
dos na convocatoria á realidade do servizo

- 4863 (10/POP-000628)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as razóns que propiciaron a dimisión da metade dos membros do tribunal de selección de
actores e actrices para a posta en escena de dúas obras de Valle-Inclán polo Centro Dramático
Galego

- 4891 (10/POP-000629)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as cantidades recadadas ata decembro de 2016 coa aplicación dos novos tributos denomi-
nados canon da auga e coeficiente de vertedura, introducidos na Lei 9/2010, do 4 de novembro, de
augas de Galicia, e no seu regulamento

- 4898 (10/POP-000630)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 6 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da eliminación da presenza de calquera material
que conteña amianto nas instalacións dos centros educativos de Galicia

- 4906 (10/POP-000631)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a situación da ponte da Garga, en Ponteceso

- 4937 (10/POP-000632)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 13 máis
Sobre as razóns do aumento que presenta a temporalidade laboral entre as persoas que traballan
para as administracións públicas de Galicia

- 4939 (10/POP-000633)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 13 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para rematar coa deterioración que presenta a
estabilidade do emprego no sector público de Galicia

- 4940 (10/POP-000634)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 13 máis
Sobre as razóns da evolución que presenta nos últimos tres anos a taxa de temporalidade no em-
prego do sector público de Galicia, en relación coa media do Estado
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- 4942 (10/POP-000635)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 13 máis
Sobre as razóns da evolución que presenta nos últimos tres anos a calidade do emprego público
en Galicia, en relación coa media do Estado

- 4944 (10/POP-000636)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 13 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para combater a temporalidade crecente no
emprego público

- 4949 (10/POP-000637)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 13 máis
Sobre as causas do aumento do emprego temporal e a redución do emprego indefinido no sector
público de Galicia

- 4952 (10/POP-000639)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 13 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para acadar unha taxa de temporalidade no
sector público de Galicia que considere normal

- 4954 (10/POP-000640)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 13 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación cos postos de traballo ocupados por persoas con
contrato temporal no sector público

- 4993 (10/POP-000641)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a demanda de prazas existente en centros residenciais para persoas maiores

- 4997 (10/POP-000642)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para afrontar a xestión dos centros de día para persoas
maiores xa rematados pero pendentes de entrar en servizo

- 5000 (10/POP-000643)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e 13 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para combater a temporalidade crecente no
emprego público
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- 5006 (10/POP-000644)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas que vai pór en marcha a Xunta de Galicia para axudar as familias monoparentais

- 5007 (10/POP-000645)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade de modificar a lexislación estatal referida
ás familias monoparentais, co fin de considerar as que teñan dous fillos como familias numerosas

- 5024 (10/POP-000646)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as razóns da demora do Goberno galego na solicitude ao Goberno central da redución do
IVE dos produtos sen glute

- 5067 (10/POP-000647)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para evitar a repetición de feitos de igual ou similar
índole ao acontecido na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Hospital de Conxo

- 5075 (10/POP-000650)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para atender a mocidade galega residente no
exterior

- 5083 (10/POP-000651)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 14 máis
Sobre o balance da Xunta de Galicia respecto das estacións intermodais de transporte e as datas
previstas para a súa posta en marcha

- 5088 (10/POP-000652)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 6 máis
Sobre o sistema implantado pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para valorar
a satisfacción dos usuarios e a calidade dos seus servizos

- 5092 (10/POP-000653)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre as repercusións que vai ter a incorporación da alta tecnoloxía dos quirófanos híbridos nos
hospitais do Sergas
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- 5094 (10/POP-000654)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia para darlle continuidade á autovía da Costa da Morte ata o
concello de Vimianzo

- 5095 (10/POP-000655)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre a situación do proceso de ampliación do Hospital de Montecelo, en Pontevedra

- 5097 (10/POP-000656)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 6 máis
Sobre os proxectos de mellora que se están a desenvolver en relación coa Axencia Galega de San-
gue, Órganos e Tecidos

- 5099 (10/POP-000657)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 6 máis
Sobre as principais funcionalidades e utilidades da nova aplicación do 061 para dispositivos móbiles,
Urxencias Sanitarias de Galicia

- 5102 (10/POP-000658)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 7 máis
Sobre as instalacións que vai ter no futuro o antigo Hospital de Vigo e as previsións existentes para
esta infraestrutura

- 5111 (10/POP-000659)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de introducir modificacións na Lei
1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, co fin de regular o ámbito material das
leis chamadas «de medidas» ou «de acompañamento», relacionadas coa Lei anual de orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma

- 5113 (10/POP-000660)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a adaptación ás recomendacións da Unión Europea da formulación da Xunta de Galicia para
a Estratexia galega contra o cambio climático

- 5119 (10/POP-000661)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para o remate da elaboración do Plan reitor do uso e
xestión do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia

- 5128 (10/POP-000662)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a implantación do Plan de transporte metropolitano
da Coruña

- 5140 (10/POP-000663)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da implantación da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do
traballo en igualdade das mulleres de Galicia

- 5144 (10/POP-000664)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da existencia dunha elevada porcentaxe de residuos
impropios na recollida selectiva das bolsas amarela e orgánica

- 5150 (10/POP-000665)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David, e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre o alcance da praga da avespiña do castiñeiro en Galicia

- 5158 (10/POP-000666)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o significado do anuncio da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de
compatibilizar a conservación dos parques nacionais e naturais de Galicia co seu gozo

- 5173 (10/POP-000667)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos, e Sánchez García, Antón
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da cesión a Ence do pazo de Lourizán, en Ponte-
vedra, ou a execución das obras de restauración comprometidas coa Deputación Provincial

- 5205 (10/POP-000668)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a asistencia dunha persoa inhabilitada para o exercicio de cargos públicos á reunión levada
a cabo pola delegada territorial da Xunta de Galicia en Ourense coa alcaldesa de Melón na sede
oficial desa delegación para tratar asuntos institucionais

- 5211 (10/POP-000669)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre o órgano da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio que se está a encar-
gar do control da execución do servizo de limpeza de sendas e marxes en tramos fluviais seleccio-
nados de Galicia

- 5220 (10/POP-000670)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a garantía do cumprimento de todos os requisitos legais no concurso da Fundación Pública
Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para a adxudicación do servizo de transporte sanitario urxente

- 5223 (10/POP-000671)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do investimento de 218 millóns de euros anunciado
por Endesa para executar os traballos de adaptación da central das Pontes de García Rodríguez á
Directiva europea de emisións industriais

- 5225 (10/POP-000672)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 5 máis
Sobre a valoración da Consellería de Economía, Emprego e Industria respecto dos datos referidos
a Galicia reflectidos na última Enquisa de poboación activa relativa ao peche de 2016

- 5230 (10/POP-000673)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre os resultados que van achegar a Universidade galega e a sociedade en xeral, os centros singu-
lares de investigación e as agrupacións estratéxicas consolidadas do Sistema universitario de Galicia

- 5232 (10/POP-000674)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre as principais actuacións de avaliación que realiza a Axencia para a Calidade do Sistema Uni-
versitario de Galicia e as institucións internacionais ás que pertence

- 5242 (10/POP-000675)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre a evolución, por segmento de frota, das descargas e vendas nos últimos anos no caladoiro
nacional Cantábrico noroeste

- 5246 (10/POP-000676)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de elaborar unha nova Lei de igualdade
para axilizar a consecución da igualdade real entre mulleres e homes
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- 5253 (10/POP-000677)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución que presenta desde o ano 2009 a liña
de traballo dos grupos de acción local do sector pesqueiro

- 5259 (10/POP-000678)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre o número e contido das solicitudes presentadas na convocatoria de axudas para o ano 2016
para o desenvolvemento de proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos grupos
de acción local do sector pesqueiro

- 5260 (10/POP-000679)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 6 máis
Sobre os avances dos traballos e as previsións do Goberno galego para a reordenación e planifica-
ción do transporte público de viaxeiros en Galicia

- 5277 (10/POP-000680)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre o control levado a cabo polo Goberno galego en relación co cumprimento pola empresa ad-
xudicataria dos termos do contrato do servizo de limpeza dos edificios administrativos da Xunta
de Galicia asinado no ano 2014

- 5278 (10/POP-000681)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia para favorecer a recuperación patrimonial do
mosteiro de Santa María a Real de Oia, dado o seu carácter estratéxico na promoción do Camiño
de Santiago portugués pola costa

- 5284 (10/POP-000682)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis
Sobre as actuacións que vai impulsar a Xunta de Galicia para mellorar e axilizar a aplicación
dos métodos químicos do programa de control de biotoxinas que se está a levar a cabo nas
rías galegas

- 5285 (10/POP-000683)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para defender a posición de Galicia diante
do Brexit
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1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

Admisión a trámite ao abeiro do artigo 155.5 do Regulamento do Parlamento, traslado
á Xunta de Portavoces e publicación

- 5222 (10/PUP-000058)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do inicio da segunda fase do desenvolvemento
do polo tecnolóxico e industrial de Rozas e as solucións elixidas para as licitacións de mellora dos
servizos públicos

1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito 

Admisión a trámite e publicación

- 4888 (10/PRE-000767)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o número de subvencións concedidas pola Xunta de Galicia durante o período 2010-2016 á
Federación de Tiro ao Voo, así como ás entidades ou sociedades vinculadas con esa actividade, e a
opinión do Goberno galego en relación co patrocinio dese tipo de campionatos

- 4889 (10/PRE-000768)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da elaboración de normas adicionais á Lei estatal
31/2003, do 27 de outubro, de conservación da fauna silvestre en parques zoolóxicos, co fin de ga-
rantir que os zoolóxicos e acuarios invistan en programas de conservación

- 4893 (10/PRE-000769)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as razóns do recorte que presentan para o ano 2017 os recursos económicos previstos para
o financiamento do orzamento de explotación da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do
Territorio, as cantidades recadadas ata decembro de 2016 coa aplicación do canon da auga e coe-
ficiente de vertedura, introducidos na Lei 9/2010, de augas de Galicia, e no seu regulamento, así
como o seu destino e as previsións do Goberno galego respecto da súa derrogación

- 4902 (10/PRE-000770)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 6 máis
Sobre o número de centros educativos construídos en Galicia coa presenza de amianto nalgún dos
seus materiais, as previsións do Goberno galego en relación coa elaboración dun informe ao res-
pecto e un plan para a súa eliminación, así como unha normativa específica na materia

16017

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIAX lexislatura. Número 71. 22 de febreiro de 2017



- 4887 (10/PRE-000771)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modificación do funcionamento e composición do
Consello Galego de Protección de Animais Domésticos e Salvaxes en Catividade, así como o número e
contido dos informes, recomendacións e ditames emitidos por ese órgano entre os anos 1993 e 2016

- 4907 (10/PRE-000772)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da habilitación dos recursos económicos necesa-
rios para colaborar co Concello de Ponteceso na reparación dos problemas estruturais da ponte
da Garga e a súa rehabilitación integral, así como recuperar os seus valores patrimoniais e a comu-
nicación directa entre os núcleos de Anllóns e A Garga

- 4915 (10/PRE-000773)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a sentenza da Audiencia Nacional en relación coa ilegalización de Causa Galiza

- 4963 (10/PRE-000774)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre os criterios seguidos pola Consellería de Sanidade para puntuar o proxecto presentado pola
Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Chantada no ano 2016 e denegarlle a subvención soli-
citada para o desenvolvemento do seu labor social

- 4995 (10/PRE-000775)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre os datos referidos ás prazas para a atención de persoas maiores en centros residenciais xes-
tionados polo Goberno galego ou concertados existentes en Galicia, os centros residenciais xa re-
matados que permanecen pechados na actualidade e as previsións do Goberno galego en relación
coa súa apertura e xestión, así como a demanda actual de prazas

- 4999 (10/PRE-000776)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre os datos referidos ás prazas para a atención de persoas maiores en centros residenciais
xestionados directamente ou concertados polo Goberno galego existentes en Galicia, os centros
de día de construción financiada polos concellos que permanecen pechados na actualidade e as
previsións do Goberno galego en relación coa súa apertura e xestión

- 5009 (10/PRE-000777)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
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Sobre a dotación orzamentaria que vai destinar o Goberno galego no ano 2017 a reducir os niveis
de pobreza das familias monoparentais, as medidas que vai poñer en marcha para axudalas e a
valoración da posibilidade de establecer unha dedución autonómica para aquelas que teñen fillos,
así como a súa opinión respecto da necesidade de modificar a lexislación estatal co fin de considerar
estas como familias numerosas

- 5026 (10/PRE-000778)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as razóns da demora e as previsións do Goberno galego respecto da solicitude ao Goberno
central da redución do IVE dos produtos sen glute, así como as medidas que vai adoptar, no caso
da súa denegación, para paliar a penalización económica que padecen as persoas celíacas polos
prezos deses produtos

- 5028 (10/PRE-000779)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para atender a mocidade galega residente no ex-
terior, así como a dotación orzamentaria destinada ao desenvolvemento das medidas para posibi-
litar o retorno da poboación emigrada de Galicia

- 5115 (10/PRE-000780)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da revisión dos impostos medioambientais nos
ámbitos do transporte, a enerxía, a contaminación e o uso dos recursos, de conformidade coas re-
comendacións da Unión Europea, así como a adaptación a estas da formulación da Xunta de Galicia
para a Estratexia galega contra o cambio climático

- 5121 (10/PRE-000781)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do remate da elaboración e contido do Plan reitor
do uso e xestión do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia

- 5129 (10/PRE-000782)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre o contido das alegacións presentadas ao Plan de accesibilidade do transporte interurbano
ao centro urbano da Coruña, a posición da Consellería de Infraestruturas e Vivenda ao respecto e
o calendario previsto para a aprobación definitiva e implantación do Plan de transporte metropo-
litano da Coruña, así como os investimentos necesarios e a súa programación orzamentaria

- 5142 (10/PRE-000783)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para reducir a fenda salarial existente en Galicia
entre mulleres e homes, as medidas de apoio económico e técnico que vai aplicar para a implan-
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tación voluntaria de plans de igualdade e a súa valoración respecto da implantación da Lei 2/2007,
do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia

- 5146 (10/PRE-000784)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os obxectivos do proxecto de ampliación das instalacións de Sogama, S.A. en Cerceda, a
opinión do Goberno galego respecto das conclusións da diagnose reflectidas na memoria dos
orzamentos da sociedade pública e as previsións respecto da remodelación da actual nave de
reciclaxe, tratamento e elaboración de combustible, así como o prazo estimado para o cumpri-
mento dos obxectivos fixados

- 5160 (10/PRE-000785)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o significado do anuncio da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de
compatibilizar a conservación dos parques nacionais e naturais de Galicia co turismo sostible e o
seu impulso como destinos turísticos e mais a súa opinión respecto do seu aproveitamento como
elementos de desenvolvemento económico para os lugares onde se asentan e os seus posibles
propietarios e habitantes, así como a súa inclusión nun plan de educación ambiental escolar

- 5176 (10/PRE-000786)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre o inicio e estado de tramitación do expediente para a declaración da ponte de Pontevea como
ben de interese cultural ou, se é o caso, as previsións da Xunta de Galicia ao respecto

- 5201 (10/PRE-000787)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre os datos referidos á produción nos últimos cinco anos de megavatios/hora das centrais hi-
dráulicas concesionadas a Ferroatlántica, a súa valoración económica e a data de vencemento da
concesión de cada unha desas centrais

- 5207 (10/PRE-000788)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a asistencia dunha persoa inhabilitada para o exercicio de cargos públicos á reunión levada
a cabo pola delegada territorial da Xunta de Galicia en Ourense coa alcaldesa de Melón na sede
oficial desa delegación para tratar asuntos institucionais

- 5209 (10/PRE-000789)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre os datos referidos á programación e aos contidos emitidos pola RTVG durante o ano 2016
para promover a igualdade entre homes e mulleres, así como as medidas implementadas pola
CRTVG nos últimos anos para ese fin
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- 5213 (10/PRE-000790)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o número de empresas que concorreron ao procedemento de contratación administra-
tiva do servizo de limpeza de sendas e marxes en tramos fluviais seleccionados das catro pro-
vincias galegas, cofinanciado nun 75 % polo Feader, no marco do Programa de
desenvolvemento rural para Galicia 2014-2020 e a posible renuncia da Consellería á asunción
da súa xestión directa mediante a súa adxudicacion a Eulen, S.A., así como o órgano encargado
de controlar a súa execución

- 5269 (10/PRE-000791)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre os atrasos no cobramento das subvencións para financiar o servizo de vixilancia na Confraría
de Vilaxoán

- 5279 (10/PRE-000792)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre o control levado a cabo polo Goberno galego en relación co cumprimento pola empresa
adxudicataria dos termos do contrato do servizo de limpeza dos edificios administrativos da
Xunta de Galicia asinado no ano 2014 e as razóns das modificacións introducidas nel e das
súas diferentes prórrogas, así como as súas previsións respecto da paralización da licitación
do novo concurso

- 5281 (10/PRE-000793)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da problemática existente en relación coa restauración
do mosteiro de Santa María a Real de Oia, a súa opinión en relación co seu carácter estratéxico na
promoción do Camiño de Santiago portugués pola costa e as xestións realizadas para favorecer a
súa recuperación patrimonial

Santiago de Compostela, 21 de febreiro de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

4. Informacións e correccións de erros

4.2. Correccións de erros

Corrección de erros no BOPG núm. 70, fascículo 2, do 21 de febreiro de 2017, en relación
coa publicación das preguntas orais en comisión tramitadas na Mesa do día 20 de febreiro
de 2017.

Advertido un erro material no BOPG citado, cómpre efectuar a oportuna corrección.
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Nas páxinas 15588 e 15598, no encabezamento, onde di:

«1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en Pleno
1.4.4.1.1. Preguntas orais»

Debe dicir:

«1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en Comisión».

Santiago de Compostela, 21 de febreiro de 2017
Xosé Antón Sarmiento Méndez 
Letrado oficial maior
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luís Villares Naveira e Carmen Santos Queiruga deputados pertencentes ao 

Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do 

Regulamento da Cámara, presentan  a seguinte Pregunta para a súa resposta oral 

en Pleno. 

 

O comité de empresa ven de denunciar publicamente a situación na que se atopa 

o proceso de adxudicación do servizo de limpeza da Xunta de Galicia, proceso 

que entre outras cosas presenta un cadro  de persoal que non se corresponde ca 

situación actual do servizo tal como denuncias os traballadores. 

 

Esta situación non é nova, tivo que ser a vixiancia sindical a que denunciase a 

posible duplicación de custes de servizos, como a limpeza de fachadas, que pese 

a estar na oferta e contrato anterior a Xunta chegou a iniciar un proceso de 

contratación que tivera sido un fraude en termos de duplicación do gasto público. 

Ademais a representación sindical, denuncia a vulneración dos acordos laborais 

que se desprenden do contrato en vigor, no referente á cobertura de baixas, 

vacacións...  

 

Cabe destacar a inadecuación da relación de postos de traballo, que figura no 

portal do contratante da Xunta, coa realidade práctica que non se corresponde en 

moitos casos nin en categorías, nin en centros de traballo asignado, ou incluso en 

postos inexistentes, así como a falta de concreción de determinados custes 

laborais de cada un dos postos.  
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Por todo o exposto o Grupo Parlamentar de En Marea, formula a seguinte  

Pregunta para resposta oral en Pleno:  

 

Ten pensado a Xunta de Galicia paralizar o concurso publicado o día 3 de xaneiro 

para a adxudicación do servizo de limpeza, co obxectivo de que os requisitos se 

adapten á realidade do servizo ?  

  

Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2017. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Santos Queiruga na data 09/02/2017 19:44:29 

 

Luis Villares Naveira na data 09/02/2017 19:45:40 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Luis Álvarez Martínez, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte Pregunta oral en Pleno. 

 

Acaba de dimitir a metade dos membros do tribunal encargado da selección de 

actores para as dúas obras de Valle-Inclán  -A filla do capitán e As galas do 

defunto-, que o Centro Dramático Galego vai poñer en escena, debido á falta de 

liberdade para realizar a súa función e as trabas postas pola Administración á labor 

creativa. 

 

Consideramos que esta situación é grave, porque indica unha inxerencia inaceptable 

da Administración na labor dun tribunal, máxime cando xa houbo dúbidas sobre o 

desenvolvemento deste proceso de selección de actores e actrices cando se 

cambiaron os requisitos sobre o coñecemento esixido de galego. 

 

É necesario que a Consellería de Cultura e Agadic dean explicacións inmediatas 

sobre o sucedido con este tribunal de selección. 

 

Polo exposto, a deputada e deputado asinantes formulan a seguinte pregunta: 

 

Que motivos propiciaron a dimisión da metade dos membros do tribunal de 

selección de actores e actrices para o CDG? 

 

 Pazo do Parlamento, 10 de febreiro de 2017 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López  

 Luis Álvarez Martínez 

 Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 10/02/2017 11:08:38 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 10/02/2017 11:08:45 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A vixente Lei de augas de Galicia, do 4 de novembro de 2010, e o seu 

Regulamento, do 22 de xuño de 2012, estableceron dous novos tributos: o 

novo imposto, o chamado “canon da auga” e a nova taxa, a chamada 

“coeficiente de vertedura”. As dúas normas foron propostas polo Goberno 

do Sr. Feijóo e aprobadas polo Parlamento de Galicia só cos votos 

favorables do Grupo Parlamentario Popular. 

 

Estes novos tributos foron de aplicación en moitas cidades galegas dende o 

mes de outubro de 2012, coincidindo cos períodos de cobro dos recibos de 

abastecemento dos diferentes concellos. Dunha simple ollada aos recibos 

resulta evidente o importante incremento do prezo da auga que este grupo 

parlamentario viña denunciando dende hai tempo no Parlamento de 

Galicia. O que significa que, nestes tempos de crise, o recibo da auga tense 

incrementado debido a eses tributos autonómicos impostos polo Goberno 

do PP. 

 

Segundo se desprende da Memoria dos orzamentos de explotación da 

consellería, parece que os ingresos que o van financiar proceden, 

fundamentalmente, dos petos da cidadanía (fundamentalmente, os novos 

tributos), pero, mentres para 2016 estaban presupostados máis de 99 

millóns, para 2017 só están presupostados 57 millóns de euros.  

 

E mentres, en Andalucía o PP pide a derrogación do canon da auga 

absolutamente proporcional que alí se aplica onde, por certo, non existe o 

coeficiente de vertedura.  
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cales foron as cantidades recadadas dende a entrada en vigor dos novos 

tributos da auga, dende 2010 ata decembro de 2016? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/02/2017 14:02:39 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/02/2017 14:02:45 

 
María Luisa Pierres López na data 10/02/2017 14:02:51 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Luis Manuel Alvarez Martínez, Julio Torrado 

Quintela, Concepción Burgo López, Noela Blanco Torrado, Raúl 

Fernández Fernández e María Luisa Pierres López, deputadas e 

deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno. 

 

Segundo a Organización Mundial da Saúde, uns 125 millóns de persoas de 

todo o mundo atópanse expostas ao amianto no seu lugar de traballo, 

ademais das expostas en razón da veciñanza e doméstica. A mesma fonte 

indica que cada ano morren no mundo máis de 100.000 persoas por 

patoloxías derivadas da dita exposición. O dano causado polo amianto é tan 

inmenso e inhumano para milleiros de persoas que nada pode reparar a 

agresión xerada; terribles efectos patolóxicos físicos e un dano moral que 

precisan ser reparados, un sufrimento psicolóxico terrible provocado por 

unha enfermidade con síntomas previsibles pero invisibles ata o 

irremediable. 

 

É un feito que este material foi utilizado para a construción de edificios 

públicos dedicados a todo tipo de actividades, non sendo a educación unha 

excepción. Por tal motivo, varias son as normas que prohiben o seu uso; 

así, o Real decreto 396/2006, do 31 de marzo, ou a Resolución do 

Parlamento Europeo, do 14 de marzo de 2013, na que se pide expresamente 

que os Estados membros avancen no proceso de eliminación gradual do 

amianto no menor prazo posible.  

 

Recentemente, a Valedora do Pobo (en comunicación remitida a 

CONFAPA GALICIA por unha queixa presentada por esta asociación) 

indica a elevadísima presenza deste material nas vulgarmente coñecidas 

como uralitas dos centros escolares galegos (das 4 provincias) e que a 

situación resulta aínda máis complexa debido á antigüidade de moitas 

destas infraestruturas e ás nosas condicións climatolóxicas. Pero non só hai 
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amianto nos tellados, tamén nas pranchas dos falsos teitos, nas caixas das 

persianas e incluso nas paredes dos centros escolares, usado como illante. 

Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

Ten intención o Goberno galego de eliminar de forma rápida, segura e 

definitiva calquera material que conteña amianto de todos e cada un dos 

centros educativos de Galicia que aínda o teñan presente en calquera das 

súas construcións? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de febreiro de 2017 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Luis Manuel Alvarez Martínez 

   Julio Torrado Quintela 

   Concepción Burgo López   

   Noela Blanco Rodríguez 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/02/2017 14:23:31 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 10/02/2017 14:23:36 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/02/2017 14:23:43 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 10/02/2017 14:23:48 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/02/2017 14:23:54 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/02/2017 14:23:59 

 
María Luisa Pierres López na data 10/02/2017 14:24:04 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno, relativa á situación da Ponte da Garga en Ponteceso. 

 

A Ponte da Garga é unha ponte de indubidábel valor patrimonial, catalogada, e 

que ademais está en uso, cumprindo unha funcionalidade social real ao comunicar 

directamente os núcleos de Anllóns e A Garga, e por extensión ás parroquias 

circundantes. 

Trátase dunha ponte do século XIX, de dous vans, executados con arcos de 

medio punto lixeiramente rebaixados, de doelas de cantería de granito. Os seos están 

formados por cachotería e posúe un tallamar central en ángulo, formado con cantería de 

granito. O acceso realízase mediante dúas ramplas a cada lado da ponte. O paso superior 

posúe gran anchura e proteccións laterais, constituíndo unha estrada de asfalto. Os 

peitorís pertencen a unha actuación posterior, executados con pezas de cantería. 

A ponte, malia a súa beleza e valor patrimonial e atoparse nun entorno natural 

de grande fermosura, sufriu co paso do tempo un importante proceso de degradación, 

soportando ata hai ben pouco aparellos de medición da calidade das augas, tubos de 

PVC. e abondosa vexetación que medra de entre as pedras que a conforman. A estas 

deficiencias súmase o deterioro da calzada e diversas fendas na tallamar da ponte. 

Ademais na cantería da ponte foi medrando abondosa vexetación. A estas deficiencias 

súmase o deterioro da calzada e diversas fendas na tallamar da ponte. 
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Estas deficiencias víronse fortemente agravadas polas dúas importantes 

enchentes do río Anllóns no último ano, provocando entre outros problemas estruturais, 

a evolución imparable das fendas no tallamar e estrutura da ponte, o fallo da 

cimentación do tallamar e o xiro do mesmo provocando o reasentamento do arco dereito 

e un aumento importantísimo das fendas na calzada e outras partes da ponte. Froito 

desta situación o concello tivo que adoptar a decisión de cortar o tráfico rodado na ponte 

ao deixar de reunir as condicións máis elementais de seguridade. 

No informe do arquitecto técnico do concello da Ponteceso de 11 de maio de 

2016, este dá conta das diferentes inspeccións realizadas desde a aparición visible das 

deficiencias da ponte, facendo constar que estas se agravan día a día a pesar das 

medidas de contención e asegurado do tallamar, finalizando o xa mencionado informe 

deste xeito: 

Ó meu xuizo, a Ponte da Garga presenta un estado estrutural moi grave na 

actualidade, polo que é urxente actuar sobre ela no que se refire á súa consolidación, 

co obxecto de evitar que colapse. 

Estimo que a prohibición do tráfico rodado sobre a ponte debe continuar ata 

que se adopten as medidas preventivas e de consolidación oportunas.” 

Esta situación de corte do tráfico na ponte provoca numerosas disfuncións na 

vida cotiá dos/as veciños/as, que se ven obrigados/as a dar unha volta de sete 

quilómetros co correspondente prexuízo económico e de perda de tempo. A isto súmase 

a situación das persoas con problemas de discapacidade, que para se desprazar 

dependen doutras para uns desprazamentos de metros que se converten en imposibles ao 

depender do automóbil e doutras persoas, ou os prexuízos que esta situación provoca no 

reparto de mercadorías, nos traballos en leiras próximas e un longo etcétera. Situacións 
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que inciden na calidade de vida dos/as veciños/as, que ven reducidas e encarecidas as 

súas posibilidades de comunicación.  

 

Por todo o devandito, formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno, relativa á situación da Ponte da Garga en Ponteceso: 

Vai a Xunta de Galiza colaborar co concello de Ponteceso, habilitando a partida 

económica correspondente para completar o orzamento preciso e así proceder á 

reparación dos problemas estruturais da ponte da Garga e a súa rehabilitación integral 

recuperando os seus valores patrimoniais e restablecendo a comunicación directa entre 

os núcleos de Anllóns e A Garga? 

 

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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María Montserrat Prado Cores na data 13/02/2017 10:18:17 

 

Ana Pontón Mondelo na data 13/02/2017 10:18:18 

 

Noa Presas Bergantiños na data 13/02/2017 10:18:20 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 13/02/2017 10:18:22 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Luca Chao Pérez, Eva Solla 

Fernández, Juan José Merlo Lorenzo, Paula Vázquez Verao, Davide 

Rodríguez Estévez, Paula Quinteiro Araujo, Marcos Cal Ogando, Ánxeles 

Cuña Bóveda, Luís Villares Naveira, Magdalena Barahona Martín, Antón 

Sánchez García e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento 

da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

Os datos recollidos na Enquisa de Poboación Activa (EPA), que vén de publicar 

o Instituto Galego de Estatística (IGE), reflicten unha evolución moi negativa e 

preocupante sobre a elevada temporalidade que sofren as persoas que traballan 

no sector público en Galicia. 

A taxa de temporalidade das persoas asalariadas do sector público acadou no 

cuarto trimestre de 2016 un valor excepcionalmente alto: o 24,5% das persoas 

que traballan para as administracións públicas son temporais, ou dito de xeito 

máis gráfico, un de cada catro empregadas e empregados públicos ten un contrato 

de duración determinada. 

Aumenta a taxa de precariedade por dous motivos: redúcese o número de persoas 

con contrato indefinido mentres que aumenta o número de empregados públicos 

precarios. Son os dous motivos, non que aumente máis o emprego temporal 

senón que o emprego estable está caendo nos últimos anos en valores absolutos. 

Dende o cuarto trimestre de 2013 o número de persoas empregadas nas diferentes 

administracións públicas en Galicia cun contrato temporal aumentou en 10.000 

mentres que as que teñen un contrato indefinido caeron en 13.000 empregos: hai 

menos emprego público e, ademais, é de peor calidade. 
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Aumentan os temporais e caen os indefinidos, o que provoca un incremento da 

taxa de temporalidade, que pasou do 18,5% no cuarto trimestre de 2013 ao 

24,5% no mesmo período de 2016: un incremento de seis puntos que equivale a 

un crecemento desmesurado da temporalidade do 33% en apenas 3 anos. 

As administracións publicas non cobren as súas necesidades, derivadas, en 

moitos casos, da xubilación dos empregados indefinidos, con contratos estables 

ou con ofertas públicas de emprego (OPE) e iso provoca o aumento tan acelerado 

da temporalidade, situando a taxa case ao mesmo nivel que no sector privado, 

apenas dous puntos por baixo. 

A responsabilidade da Xunta de Galicia é obvia nesta cuestión, en especial 

porque a taxa de temporalidade do emprego público é maior en Galicia que en 

España: no final de 2016 a taxa aquí é do 24,5% mentres que a media do Estado 

é do 22,8%, case dous puntos menos. 

Aínda por riba, a evolución é moito peor en Galicia dende o ano 2013, porque no 

cuarto trimestre dese ano a taxa en Galicia era do 18,5% fronte o 19,9% de media 

estatal. En apenas tres anos pasamos de ter unha taxa inferior en 1,4 puntos á 

media española a estar 1,7 puntos por riba, o que supón un grave deterioro de 

máis de tres puntos en contra da estabilidade laboral do emprego público no noso 

país en comparación co Estado. 

Polo exposto, presentase a seguinte Pregunta: 

- Como explica o Goberno o aumento disparado da temporalidade laboral 

entre as persoas que traballan para as administracións públicas en Galicia? 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2017. 
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Antón Sánchez García na data 13/02/2017 12:52:54 

 

Luca Chao Pérez na data 13/02/2017 12:52:58 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 13/02/2017 12:53:02 

 

Luis Villares Naveira na data 13/02/2017 12:53:06 

 

Magdalena Barahona Martín na data 13/02/2017 12:53:10 

 

Francisco Casal Vidal na data 13/02/2017 12:53:15 

 

David Rodríguez Estévez na data 13/02/2017 12:53:20 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Luca Chao Pérez, Eva Solla 

Fernández, Juan José Merlo Lorenzo, Paula Vázquez Verao, Davide 

Rodríguez Estévez, Paula Quinteiro Araujo, Marcos Cal Ogando, Ánxeles 

Cuña Bóveda, Luís Villares Naveira, Magdalena Barahona Martín, Antón 

Sánchez García e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento 

da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

Os datos recollidos na Enquisa de Poboación Activa (EPA), que vén de publicar 

o Instituto Galego de Estatística (IGE), reflicten unha evolución moi negativa e 

preocupante sobre a elevada temporalidade que sofren as persoas que traballan 

no sector público en Galicia. 

A taxa de temporalidade das persoas asalariadas do sector público acadou no 

cuarto trimestre de 2016 un valor excepcionalmente alto: o 24,5% das persoas 

que traballan para as administracións públicas son temporais, ou dito de xeito 

máis gráfico, un de cada catro empregadas e empregados públicos ten un contrato 

de duración determinada. 

Aumenta a taxa de precariedade por dous motivos: redúcese o número de persoas 

con contrato indefinido mentres que aumenta o número de empregados públicos 

precarios. Son os dous motivos, non que aumente máis o emprego temporal 

senón que o emprego estable está caendo nos últimos anos en valores absolutos. 

Dende o cuarto trimestre de 2013 o número de persoas empregadas nas diferentes 

administracións públicas en Galicia cun contrato temporal aumentou en 10.000 

mentres que as que teñen un contrato indefinido caeron en 13.000 empregos: hai 

menos emprego público e, ademais, é de peor calidade. 
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Aumentan os temporais e caen os indefinidos, o que provoca un incremento da 

taxa de temporalidade, que pasou do 18,5% no cuarto trimestre de 2013 ao 

24,5% no mesmo período de 2016: un incremento de seis puntos que equivale a 

un crecemento desmesurado da temporalidade do 33% en apenas 3 anos. 

As administracións publicas non cobren as súas necesidades, derivadas, en 

moitos casos, da xubilación dos empregados indefinidos, con contratos estables 

ou con ofertas públicas de emprego (OPE) e iso provoca o aumento tan acelerado 

da temporalidade, situando a taxa case ao mesmo nivel que no sector privado, 

apenas dous puntos por baixo. 

A responsabilidade da Xunta de Galicia é obvia nesta cuestión, en especial 

porque a taxa de temporalidade do emprego público é maior en Galicia que en 

España: no final de 2016 a taxa aquí é do 24,5% mentres que a media do Estado 

é do 22,8%, case dous puntos menos. 

Aínda por riba, a evolución é moito peor en Galicia dende o ano 2013, porque no 

cuarto trimestre dese ano a taxa en Galicia era do 18,5% fronte o 19,9% de media 

estatal. En apenas tres anos pasamos de ter unha taxa inferior en 1,4 puntos á 

media española a estar 1,7 puntos por riba, o que supón un grave deterioro de 

máis de tres puntos en contra da estabilidade laboral do emprego público no noso 

país en comparación co Estado. 

Polo exposto presentase a seguinte Pregunta: 

- Que vai facer o Goberno galego para rematar co gravísimo deterioro da 

estabilidade do emprego público? 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2017. 
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Antón Sánchez García na data 13/02/2017 12:54:12 

 

Luca Chao Pérez na data 13/02/2017 12:54:15 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 13/02/2017 12:54:19 

 

Luis Villares Naveira na data 13/02/2017 12:54:23 

 

Magdalena Barahona Martín na data 13/02/2017 12:54:27 

 

Francisco Casal Vidal na data 13/02/2017 12:54:31 

 

David Rodríguez Estévez na data 13/02/2017 12:54:36 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Luca Chao Pérez, Eva Solla 

Fernández, Juan José Merlo Lorenzo, Paula Vázquez Verao, Davide 

Rodríguez Estévez, Paula Quinteiro Araujo, Marcos Cal Ogando, Ánxeles 

Cuña Bóveda, Luís Villares Naveira, Magdalena Barahona Martín, Antón 

Sánchez García e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento 

da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

Os datos recollidos na Enquisa de Poboación Activa (EPA), que vén de publicar 

o Instituto Galego de Estatística (IGE), reflicten unha evolución moi negativa e 

preocupante sobre a elevada temporalidade que sofren as persoas que traballan 

no sector público en Galicia. 

A taxa de temporalidade das persoas asalariadas do sector público acadou no 

cuarto trimestre de 2016 un valor excepcionalmente alto: o 24,5% das persoas 

que traballan para as administracións públicas son temporais, ou dito de xeito 

máis gráfico, un de cada catro empregadas e empregados públicos ten un contrato 

de duración determinada. 

Aumenta a taxa de precariedade por dous motivos: redúcese o número de persoas 

con contrato indefinido mentres que aumenta o número de empregados públicos 

precarios. Son os dous motivos, non que aumente máis o emprego temporal 

senón que o emprego estable está caendo nos últimos anos en valores absolutos. 

Dende o cuarto trimestre de 2013 o número de persoas empregadas nas diferentes 

administracións públicas en Galicia cun contrato temporal aumentou en 10.000 

mentres que as que teñen un contrato indefinido caeron en 13.000 empregos: hai 

menos emprego público e, ademais, é de peor calidade. 
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Aumentan os temporais e caen os indefinidos, o que provoca un incremento da 

taxa de temporalidade, que pasou do 18,5% no cuarto trimestre de 2013 ao 

24,5% no mesmo período de 2016: un incremento de seis puntos que equivale a 

un crecemento desmesurado da temporalidade do 33% en apenas 3 anos. 

As administracións publicas non cobren as súas necesidades, derivadas, en 

moitos casos, da xubilación dos empregados indefinidos, con contratos estables 

ou con ofertas públicas de emprego (OPE) e iso provoca o aumento tan acelerado 

da temporalidade, situando a taxa case ao mesmo nivel que no sector privado, 

apenas dous puntos por baixo. 

A responsabilidade da Xunta de Galicia é obvia nesta cuestión, en especial 

porque a taxa de temporalidade do emprego público é maior en Galicia que en 

España: no final de 2016 a taxa aquí é do 24,5% mentres que a media do Estado 

é do 22,8%, case dous puntos menos. 

Aínda por riba, a evolución é moito peor en Galicia dende o ano 2013, porque no 

cuarto trimestre dese ano a taxa en Galicia era do 18,5% fronte o 19,9% de media 

estatal. En apenas tres anos pasamos de ter unha taxa inferior en 1,4 puntos á 

media española a estar 1,7 puntos por riba, o que supón un grave deterioro de 

máis de tres puntos en contra da estabilidade laboral do emprego público no noso 

país en comparación co Estado. 

Polo exposto, presentase a seguinte Pregunta: 

- Como pode explicar o Goberno galego que a taxa de temporalidade sexa 

máis alta en Galicia que na media do Estado cando fai tan só tres anos 

estaba por baixo? 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2017. 
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Antón Sánchez García na data 13/02/2017 12:58:12 

 

Luca Chao Pérez na data 13/02/2017 12:58:15 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 13/02/2017 12:58:18 

 

Luis Villares Naveira na data 13/02/2017 12:58:21 

 

Magdalena Barahona Martín na data 13/02/2017 12:59:10 

 

Francisco Casal Vidal na data 13/02/2017 12:59:14 

 

David Rodríguez Estévez na data 13/02/2017 12:59:19 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Luca Chao Pérez, Eva Solla 

Fernández, Juan José Merlo Lorenzo, Paula Vázquez Verao, Davide 

Rodríguez Estévez, Paula Quinteiro Araujo, Marcos Cal Ogando, Ánxeles 

Cuña Bóveda, Luís Villares Naveira, Magdalena Barahona Martín, Antón 

Sánchez García e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento 

da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

Os datos recollidos na Enquisa de Poboación Activa (EPA), que vén de publicar 

o Instituto Galego de Estatística (IGE), reflicten unha evolución moi negativa e 

preocupante sobre a elevada temporalidade que sofren as persoas que traballan 

no sector público en Galicia. 

A taxa de temporalidade das persoas asalariadas do sector público acadou no 

cuarto trimestre de 2016 un valor excepcionalmente alto: o 24,5% das persoas 

que traballan para as administracións públicas son temporais, ou dito de xeito 

máis gráfico, un de cada catro empregadas e empregados públicos ten un contrato 

de duración determinada. 

Aumenta a taxa de precariedade por dous motivos: redúcese o número de persoas 

con contrato indefinido mentres que aumenta o número de empregados públicos 

precarios. Son os dous motivos, non que aumente máis o emprego temporal 

senón que o emprego estable está caendo nos últimos anos en valores absolutos. 

Dende o cuarto trimestre de 2013 o número de persoas empregadas nas diferentes 

administracións públicas en Galicia cun contrato temporal aumentou en 10.000 

mentres que as que teñen un contrato indefinido caeron en 13.000 empregos: hai 

menos emprego público e, ademais, é de peor calidade. 
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Aumentan os temporais e caen os indefinidos, o que provoca un incremento da 

taxa de temporalidade, que pasou do 18,5% no cuarto trimestre de 2013 ao 

24,5% no mesmo período de 2016: un incremento de seis puntos que equivale a 

un crecemento desmesurado da temporalidade do 33% en apenas 3 anos. 

As administracións publicas non cobren as súas necesidades, derivadas, en 

moitos casos, da xubilación dos empregados indefinidos, con contratos estables 

ou con ofertas públicas de emprego (OPE) e iso provoca o aumento tan acelerado 

da temporalidade, situando a taxa case ao mesmo nivel que no sector privado, 

apenas dous puntos por baixo. 

A responsabilidade da Xunta de Galicia é obvia nesta cuestión, en especial 

porque a taxa de temporalidade do emprego público é maior en Galicia que en 

España: no final de 2016 a taxa aquí é do 24,5% mentres que a media do Estado 

é do 22,8%, case dous puntos menos. 

Aínda por riba, a evolución é moito peor en Galicia dende o ano 2013, porque no 

cuarto trimestre dese ano a taxa en Galicia era do 18,5% fronte o 19,9% de media 

estatal. En apenas tres anos pasamos de ter unha taxa inferior en 1,4 puntos á 

media española a estar 1,7 puntos por riba, o que supón un grave deterioro de 

máis de tres puntos en contra da estabilidade laboral do emprego público no noso 

país en comparación co Estado. 

Polo exposto, presentase a seguinte Pregunta: 

- Porque razón cree a Xunta que a calidade do emprego público se deteriora 

moito maias en Galicia que en España nos últimos tres anos? 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2017. 

 

 

16047



 
 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 13/02/2017 12:59:36 

 

Eva Solla Fernández na data 13/02/2017 12:59:49 

 

Paula Vázquez Verao na data 13/02/2017 13:00:02 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 13/02/2017 13:00:06 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 13/02/2017 13:00:10 

 

Carmen Santos Queiruga na data 13/02/2017 13:00:13 
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Luis Villares Naveira na data 13/02/2017 13:00:28 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Luca Chao Pérez, Eva Solla 

Fernández, Juan José Merlo Lorenzo, Paula Vázquez Verao, Davide 

Rodríguez Estévez, Paula Quinteiro Araujo, Marcos Cal Ogando, Ánxeles 

Cuña Bóveda, Luís Villares Naveira, Magdalena Barahona Martín, Antón 

Sánchez García e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento 

da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

Os datos recollidos na Enquisa de Poboación Activa (EPA), que vén de publicar 

o Instituto Galego de Estatística (IGE), reflicten unha evolución moi negativa e 

preocupante sobre a elevada temporalidade que sofren as persoas que traballan 

no sector público en Galicia. 

A taxa de temporalidade das persoas asalariadas do sector público acadou no 

cuarto trimestre de 2016 un valor excepcionalmente alto: o 24,5% das persoas 

que traballan para as administracións públicas son temporais, ou dito de xeito 

máis gráfico, un de cada catro empregadas e empregados públicos ten un contrato 

de duración determinada. 

Aumenta a taxa de precariedade por dous motivos: redúcese o número de persoas 

con contrato indefinido mentres que aumenta o número de empregados públicos 

precarios. Son os dous motivos, non que aumente máis o emprego temporal 

senón que o emprego estable está caendo nos últimos anos en valores absolutos. 

Dende o cuarto trimestre de 2013 o número de persoas empregadas nas diferentes 

administracións públicas en Galicia cun contrato temporal aumentou en 10.000 

mentres que as que teñen un contrato indefinido caeron en 13.000 empregos: hai 

menos emprego público e, ademais, é de peor calidade. 
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Aumentan os temporais e caen os indefinidos, o que provoca un incremento da 

taxa de temporalidade, que pasou do 18,5% no cuarto trimestre de 2013 ao 

24,5% no mesmo período de 2016: un incremento de seis puntos que equivale a 

un crecemento desmesurado da temporalidade do 33% en apenas 3 anos. 

As administracións publicas non cobren as súas necesidades, derivadas, en 

moitos casos, da xubilación dos empregados indefinidos, con contratos estables 

ou con ofertas públicas de emprego (OPE) e iso provoca o aumento tan acelerado 

da temporalidade, situando a taxa case ao mesmo nivel que no sector privado, 

apenas dous puntos por baixo. 

A responsabilidade da Xunta de Galicia é obvia nesta cuestión, en especial 

porque a taxa de temporalidade do emprego público é maior en Galicia que en 

España: no final de 2016 a taxa aquí é do 24,5% mentres que a media do Estado 

é do 22,8%, case dous puntos menos. 

Aínda por riba, a evolución é moito peor en Galicia dende o ano 2013, porque no 

cuarto trimestre dese ano a taxa en Galicia era do 18,5% fronte o 19,9% de media 

estatal. En apenas tres anos pasamos de ter unha taxa inferior en 1,4 puntos á 

media española a estar 1,7 puntos por riba, o que supón un grave deterioro de 

máis de tres puntos en contra da estabilidade laboral do emprego público no noso 

país en comparación co Estado. 

Polo exposto, presentase a seguinte Pregunta: 

Que vai facer o Goberno galego para combater a temporalidade crecente no 

emprego público? 

 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2017. 
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José Manuel Lago Peñas na data 13/02/2017 13:00:59 

 

Eva Solla Fernández na data 13/02/2017 13:01:32 

 

Paula Vázquez Verao na data 13/02/2017 13:01:41 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 13/02/2017 13:01:45 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 13/02/2017 13:01:48 

 

Carmen Santos Queiruga na data 13/02/2017 13:01:52 

 

Antón Sánchez García na data 13/02/2017 13:01:57 

 

Luca Chao Pérez na data 13/02/2017 13:02:01 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 13/02/2017 13:02:04 

 

Luis Villares Naveira na data 13/02/2017 13:02:08 

 

Magdalena Barahona Martín na data 13/02/2017 13:02:12 

 

Francisco Casal Vidal na data 13/02/2017 13:02:16 

 

David Rodríguez Estévez na data 13/02/2017 13:02:20 
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Marcos Cal Ogando na data 13/02/2017 13:02:24 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Luca Chao Pérez, Eva Solla 

Fernández, Juan José Merlo Lorenzo, Paula Vázquez Verao, Davide 

Rodríguez Estévez, Paula Quinteiro Araujo, Marcos Cal Ogando, Ánxeles 

Cuña Bóveda, Luís Villares Naveira, Magdalena Barahona Martín, Antón 

Sánchez García e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento 

da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Os datos recollidos na Enquisa de Poboación Activa (EPA), que vén de publicar 

o Instituto Galego de Estatística (IGE), reflicten unha evolución moi negativa e 

preocupante sobre a elevada temporalidade que sofren as persoas que traballan 

no sector público en Galicia. 

A taxa de temporalidade das persoas asalariadas do sector público acadou no 

cuarto trimestre de 2016 un valor excepcionalmente alto: o 24,5% das persoas 

que traballan para as administracións públicas son temporais, ou dito de xeito 

máis gráfico, un de cada catro empregadas e empregados públicos ten un contrato 

de duración determinada. 

Aumenta a taxa de precariedade por dous motivos: redúcese o número de persoas 

con contrato indefinido mentres que aumenta o número de empregados públicos 

precarios. Son os dous motivos, non que aumente máis o emprego temporal 

senón que o emprego estable está caendo nos últimos anos en valores absolutos. 

Dende o cuarto trimestre de 2013 o número de persoas empregadas nas diferentes 

administracións públicas en Galicia cun contrato temporal aumentou en 10.000 
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mentres que as que teñen un contrato indefinido caeron en 13.000 empregos: hai 

menos emprego público e, ademais, é de peor calidade. 

Aumentan os temporais e caen os indefinidos, o que provoca un incremento da 

taxa de temporalidade, que pasou do 18,5% no cuarto trimestre de 2013 ao 

24,5% no mesmo período de 2016: un incremento de seis puntos que equivale a 

un crecemento desmesurado da temporalidade do 33% en apenas 3 anos. 

As administracións publicas non cobren as súas necesidades, derivadas, en 

moitos casos, da xubilación dos empregados indefinidos, con contratos estables 

ou con ofertas públicas de emprego (OPE) e iso provoca o aumento tan acelerado 

da temporalidade, situando a taxa case ao mesmo nivel que no sector privado, 

apenas dous puntos por baixo. 

A responsabilidade da Xunta de Galicia é obvia nesta cuestión, en especial 

porque a taxa de temporalidade do emprego público é maior en Galicia que en 

España: no final de 2016 a taxa aquí é do 24,5% mentres que a media do Estado 

é do 22,8%, case dous puntos menos. 

Aínda por riba, a evolución é moito peor en Galicia dende o ano 2013, porque no 

cuarto trimestre dese ano a taxa en Galicia era do 18,5% fronte o 19,9% de media 

estatal. En apenas tres anos pasamos de ter unha taxa inferior en 1,4 puntos á 

media española a estar 1,7 puntos por riba, o que supón un grave deterioro de 

máis de tres puntos en contra da estabilidade laboral do emprego público no noso 

país en comparación co Estado. 

Polo exposto, presentase a seguinte Pregunta: 

- O aumento do emprego temporal e a redución do emprego indefinido nas 

administracións publicas é unha estratexia premeditada do Goberno ou un 

proceso descontrolado? 
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Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2017. 
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Juan José Merlo Lorenzo na data 13/02/2017 13:03:12 

 

Carmen Santos Queiruga na data 13/02/2017 13:03:16 

 

Antón Sánchez García na data 13/02/2017 13:03:19 

 

Luca Chao Pérez na data 13/02/2017 13:03:23 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 13/02/2017 13:03:27 

 

Luis Villares Naveira na data 13/02/2017 13:03:31 

 

Magdalena Barahona Martín na data 13/02/2017 13:03:35 
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David Rodríguez Estévez na data 13/02/2017 13:03:43 

 

Marcos Cal Ogando na data 13/02/2017 13:03:48 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Luca Chao Pérez, Eva Solla 

Fernández, Juan José Merlo Lorenzo, Paula Vázquez Verao, Davide 

Rodríguez Estévez, Paula Quinteiro Araujo, Marcos Cal Ogando, Ánxeles 

Cuña Bóveda, Luís Villares Naveira, Magdalena Barahona Martín, Antón 

Sánchez García e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento 

da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Os datos recollidos na Enquisa de Poboación Activa (EPA), que vén de publicar 

o Instituto Galego de Estatística (IGE), reflicten unha evolución moi negativa e 

preocupante sobre a elevada temporalidade que sofren as persoas que traballan 

no sector público en Galicia. 

A taxa de temporalidade das persoas asalariadas do sector público acadou no 

cuarto trimestre de 2016 un valor excepcionalmente alto: o 24,5% das persoas 

que traballan para as administracións públicas son temporais, ou dito de xeito 

máis gráfico, un de cada catro empregadas e empregados públicos ten un contrato 

de duración determinada. 

Aumenta a taxa de precariedade por dous motivos: redúcese o número de persoas 

con contrato indefinido mentres que aumenta o número de empregados públicos 

precarios. Son os dous motivos, non que aumente máis o emprego temporal 

senón que o emprego estable está caendo nos últimos anos en valores absolutos. 

Dende o cuarto trimestre de 2013 o número de persoas empregadas nas diferentes 

administracións públicas en Galicia cun contrato temporal aumentou en 10.000 
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mentres que as que teñen un contrato indefinido caeron en 13.000 empregos: hai 

menos emprego público e, ademais, é de peor calidade. 

Aumentan os temporais e caen os indefinidos, o que provoca un incremento da 

taxa de temporalidade, que pasou do 18,5% no cuarto trimestre de 2013 ao 

24,5% no mesmo período de 2016: un incremento de seis puntos que equivale a 

un crecemento desmesurado da temporalidade do 33% en apenas 3 anos. 

As administracións publicas non cobren as súas necesidades, derivadas, en 

moitos casos, da xubilación dos empregados indefinidos, con contratos estables 

ou con ofertas públicas de emprego (OPE) e iso provoca o aumento tan acelerado 

da temporalidade, situando a taxa case ao mesmo nivel que no sector privado, 

apenas dous puntos por baixo. 

A responsabilidade da Xunta de Galicia é obvia nesta cuestión, en especial 

porque a taxa de temporalidade do emprego público é maior en Galicia que en 

España: no final de 2016 a taxa aquí é do 24,5% mentres que a media do Estado 

é do 22,8%, case dous puntos menos. 

Aínda por riba, a evolución é moito peor en Galicia dende o ano 2013, porque no 

cuarto trimestre dese ano a taxa en Galicia era do 18,5% fronte o 19,9% de media 

estatal. En apenas tres anos pasamos de ter unha taxa inferior en 1,4 puntos á 

media española a estar 1,7 puntos por riba, o que supón un grave deterioro de 

máis de tres puntos en contra da estabilidade laboral do emprego público no noso 

país en comparación co Estado. 

Polo exposto, presentase a seguinte Pregunta: 

- Que taxa de temporalidade lle parece normal o goberno e como vai facer 

para acadala? 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2017. 
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José Manuel Lago Peñas na data 13/02/2017 13:05:19 
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 13/02/2017 13:05:42 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 13/02/2017 13:05:46 

 

Carmen Santos Queiruga na data 13/02/2017 13:05:49 

 

Antón Sánchez García na data 13/02/2017 13:05:53 

 

Luca Chao Pérez na data 13/02/2017 13:05:57 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 13/02/2017 13:06:00 

 

Luis Villares Naveira na data 13/02/2017 13:06:04 

 

Magdalena Barahona Martín na data 13/02/2017 13:06:07 

 

Francisco Casal Vidal na data 13/02/2017 13:06:14 

 

David Rodríguez Estévez na data 13/02/2017 13:06:17 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Luca Chao Pérez, Eva Solla 

Fernández, Juan José Merlo Lorenzo, Paula Vázquez Verao, Davide 

Rodríguez Estévez, Paula Quinteiro Araujo, Marcos Cal Ogando, Ánxeles 

Cuña Bóveda, Luís Villares Naveira, Magdalena Barahona Martín, Antón 

Sánchez García e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento 

da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

Os datos recollidos na Enquisa de Poboación Activa (EPA), que vén de publicar 

o Instituto Galego de Estatística (IGE), reflicten unha evolución moi negativa e 

preocupante sobre a elevada temporalidade que sofren as persoas que traballan 

no sector público en Galicia. 

A taxa de temporalidade das persoas asalariadas do sector público acadou no 

cuarto trimestre de 2016 un valor excepcionalmente alto: o 24,5% das persoas 

que traballan para as administracións públicas son temporais, ou dito de xeito 

máis gráfico, un de cada catro empregadas e empregados públicos ten un contrato 

de duración determinada. 

Aumenta a taxa de precariedade por dous motivos: redúcese o número de persoas 

con contrato indefinido mentres que aumenta o número de empregados públicos 

precarios. Son os dous motivos, non que aumente máis o emprego temporal 

senón que o emprego estable está caendo nos últimos anos en valores absolutos. 

Dende o cuarto trimestre de 2013 o número de persoas empregadas nas diferentes 

administracións públicas en Galicia cun contrato temporal aumentou en 10.000 

mentres que as que teñen un contrato indefinido caeron en 13.000 empregos: hai 

menos emprego público e, ademais, é de peor calidade. 
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Aumentan os temporais e caen os indefinidos, o que provoca un incremento da 

taxa de temporalidade, que pasou do 18,5% no cuarto trimestre de 2013 ao 

24,5% no mesmo período de 2016: un incremento de seis puntos que equivale a 

un crecemento desmesurado da temporalidade do 33% en apenas 3 anos. 

As administracións publicas non cobren as súas necesidades, derivadas, en 

moitos casos, da xubilación dos empregados indefinidos, con contratos estables 

ou con ofertas públicas de emprego (OPE) e iso provoca o aumento tan acelerado 

da temporalidade, situando a taxa case ao mesmo nivel que no sector privado, 

apenas dous puntos por baixo. 

A responsabilidade da Xunta de Galicia é obvia nesta cuestión, en especial 

porque a taxa de temporalidade do emprego público é maior en Galicia que en 

España: no final de 2016 a taxa aquí é do 24,5% mentres que a media do Estado 

é do 22,8%, case dous puntos menos. 

Aínda por riba, a evolución é moito peor en Galicia dende o ano 2013, porque no 

cuarto trimestre dese ano a taxa en Galicia era do 18,5% fronte o 19,9% de media 

estatal. En apenas tres anos pasamos de ter unha taxa inferior en 1,4 puntos á 

media española a estar 1,7 puntos por riba, o que supón un grave deterioro de 

máis de tres puntos en contra da estabilidade laboral do emprego público no noso 

país en comparación co Estado. 

Polo exposto, presentase a seguinte Pregunta: 

-O goberno considera que todos os postos de traballo ocupados por persoas con 

contrato temporal son de carácter conxuntural ou que hai algún problema coa 

utilización excesiva das modalidades de contratación temporal? 

 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2017. 
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Juan José Merlo Lorenzo na data 13/02/2017 13:07:01 

 

Carmen Santos Queiruga na data 13/02/2017 13:07:05 

 

Antón Sánchez García na data 13/02/2017 13:07:10 

 

Luca Chao Pérez na data 13/02/2017 13:07:13 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 13/02/2017 13:07:17 

 

Luis Villares Naveira na data 13/02/2017 13:07:20 

 

Magdalena Barahona Martín na data 13/02/2017 13:07:25 

 

Francisco Casal Vidal na data 13/02/2017 13:07:29 

 

David Rodríguez Estévez na data 13/02/2017 13:07:33 
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Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan 

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No 60 % dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta anos, 

no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e case sete 

máis que a UE. A porcentaxe de galegos menores de 20 anos caeu dous 

puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 15,8 % do 2015, mentres 

que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios deste século, un de 

cada cinco galegos igualaba ou superaba esa idade, na actualidade son xa 

un de cada catro. 

 

Neste escenario de  declive demográfico, a atención social ás necesidades e 

demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das políticas sociais 

que desexen garantir o benestar e a calidade de vida non só das persoas 

maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha poboación maior ben 

atendida, que conte cos recursos axeitados de cobertura das súas 

necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e inclusiva. A 

implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión social faise 

notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos distintos sectores da 

poboación, senón en que dea resposta ás necesidades específicas de cada un 

deles, facendo posible acadar unha sociedade para todas as idades.  

 

O Grupo Parlamentario Socialista quere coñecer con exactitude os datos 

que posúe a administración sobre a oferta, a demanda, e a xestión das 

prazas residenciais existentes en Galicia. 
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Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 

Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cal é a demanda de prazas en centros residenciais para persoas maiores?  

 

Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 13/02/2017 14:27:55 

 
Julio Torrado Quintela na data 13/02/2017 14:28:01 
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Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan 

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O índice de envellecemento, que mide a evolución deste colectivo en 

relación a cada 100 menores alerta da sangría demográfica entre a 

poboación galega. Galicia, cun índice de 188, é a segunda comunidade 

máis envellecida (só por detrás de Asturias), unha taxa que a coloca 74 

puntos por encima da media nacional e que supón un incremento do 141 % 

respecto da rexistrada hai catro décadas (49 xubilados por cada 100 

mozos). 

 

Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás necesidades e 

demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das políticas sociais 

que desexen garantir o benestar e a calidade de vida non só das persoas 

maiores senón da sociedade no seu conxunto. Unha poboación maior ben 

atendida, que conte cos recursos axeitados de cobertura das súas 

necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e inclusiva. A 

implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión social faise 

notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos distintos sectores da 

poboación, senón en que dea resposta ás necesidades específicas de cada un 

deles, facendo posible acadar unha sociedade para todas as idades.  

 

Os centros de día son recursos sociais intermedios dirixidos a atender as 

necesidades específicas das persoas maiores.Os que acoden a este servizo 

non cambian de domicilio, senón que seguen residindo na súa casa e 

desprázanse ata estes centros durante o día.  Os centros de día cumpren 

unha importante función de apoio ás familias, xa que durante a estancia das 

persoas maiores nos centros a familia pode descansar da súa atención e os 

seus coidados.  

 

O Grupo Parlamentario Socialista quere coñecer con exactitude os datos 

que posúe o Goberno galego sobre a oferta, a demanda, e a xestión das 

prazas de centros de día existentes en Galicia. 
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Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Como ten previsto a Xunta de Galicia afrontar a xestión, unha vez abertos,  

dos centros de día xa rematados pero que aínda están fóra de servizo?  

 

 

Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 13/02/2017 14:27:15 

 
Julio Torrado Quintela na data 13/02/2017 14:27:20 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, Carmen Santos Queiruga, Luca Chao Pérez, Eva Solla 

Fernández, Juan José Merlo Lorenzo, Paula Vázquez Verao, Davide 

Rodríguez Estévez, Paula Quinteiro Araujo, Marcos Cal Ogando, Ánxeles 

Cuña Bóveda, Luís Villares Naveira, Magdalena Barahona Martín, Antón 

Sánchez García e Francisco Casal Vidal, deputados e deputadas do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento 

da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

Os datos recollidos na Enquisa de Poboación Activa (EPA), que vén de publicar 

o Instituto Galego de Estatística (IGE), reflicten unha evolución moi negativa e 

preocupante sobre a elevada temporalidade que sofren as persoas que traballan 

no sector público en Galicia. 

A taxa de temporalidade das persoas asalariadas do sector público acadou no 

cuarto trimestre de 2016 un valor excepcionalmente alto: o 24,5% das persoas 

que traballan para as administracións públicas son temporais, ou dito de xeito 

máis gráfico, un de cada catro empregadas e empregados públicos ten un contrato 

de duración determinada. 

Aumenta a taxa de precariedade por dous motivos: redúcese o número de persoas 

con contrato indefinido mentres que aumenta o número de empregados públicos 

precarios. Son os dous motivos, non que aumente máis o emprego temporal 

senón que o emprego estable está caendo nos últimos anos en valores absolutos. 

Dende o cuarto trimestre de 2013 o número de persoas empregadas nas diferentes 

administracións públicas en Galicia cun contrato temporal aumentou en 10.000 

mentres que as que teñen un contrato indefinido caeron en 13.000 empregos: hai 

menos emprego público e, ademais, é de peor calidade. 
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Aumentan os temporais e caen os indefinidos, o que provoca un incremento da 

taxa de temporalidade, que pasou do 18,5% no cuarto trimestre de 2013 ao 

24,5% no mesmo período de 2016: un incremento de seis puntos que equivale a 

un crecemento desmesurado da temporalidade do 33% en apenas 3 anos. 

As administracións publicas non cobren as súas necesidades, derivadas, en 

moitos casos, da xubilación dos empregados indefinidos, con contratos estables 

ou con ofertas públicas de emprego (OPE) e iso provoca o aumento tan acelerado 

da temporalidade, situando a taxa case ao mesmo nivel que no sector privado, 

apenas dous puntos por baixo. 

A responsabilidade da Xunta de Galicia é obvia nesta cuestión, en especial 

porque a taxa de temporalidade do emprego público é maior en Galicia que en 

España: no final de 2016 a taxa aquí é do 24,5% mentres que a media do Estado 

é do 22,8%, case dous puntos menos. 

Aínda por riba, a evolución é moito peor en Galicia dende o ano 2013, porque no 

cuarto trimestre dese ano a taxa en Galicia era do 18,5% fronte o 19,9% de media 

estatal. En apenas tres anos pasamos de ter unha taxa inferior en 1,4 puntos á 

media española a estar 1,7 puntos por riba, o que supón un grave deterioro de 

máis de tres puntos en contra da estabilidade laboral do emprego público no noso 

país en comparación co Estado. 

Polo exposto, presentase a seguinte Pregunta: 

Que vai facer o Goberno galego para combater a temporalidade crecente no 

emprego público? 

 

Santiago de Compostela, 1 de febreiro de 2017. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 13/02/2017 13:00:59 

 

Eva Solla Fernández na data 13/02/2017 13:01:32 

 

Paula Vázquez Verao na data 13/02/2017 13:01:41 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 13/02/2017 13:01:45 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 13/02/2017 13:01:48 

 

Carmen Santos Queiruga na data 13/02/2017 13:01:52 

 

Antón Sánchez García na data 13/02/2017 13:01:57 

 

Luca Chao Pérez na data 13/02/2017 13:02:01 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 13/02/2017 13:02:04 

 

Luis Villares Naveira na data 13/02/2017 13:02:08 

 

Magdalena Barahona Martín na data 13/02/2017 13:02:12 

 

Francisco Casal Vidal na data 13/02/2017 13:02:16 

 

David Rodríguez Estévez na data 13/02/2017 13:02:20 
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Á Mesa do Parlamento 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan 

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

Nas últimas décadas a nosa sociedade enfrontouse a profundos cambios 

sociais, pasando dun país pechado, politicamente conservadora, a unha 

sociedade máis flexible e tolerante. 

De forma paralela, os patróns tradicionais da composición da familia 

víronse modificados, sobre todo nos derradeiros 25 anos. Entre os 

principais cambios demográficos, que afectan ao que se coñece como 

familias monoparentais, poden sinalarse entre outros, o adiamento do 

matrimonio, o incremento da convivencia, o aumento das taxas de 

separación e divorcio, ou o incremento de fogares unipersoais. 

Derivado das modificacións da estrutura familiar, o aumento de familias 

monoparentais con fillo/s e/ou filla/s a cargo é unha realidade. Con todo, 

neste escenario de cambios, ata datas recentes esta tipoloxía de familia non 

era unha prioridade na axenda das institucións da sociedade pública e civil, 

debido en moitos casos a que os principios relixiosos e morais reforzaron a 

tendencia ao confinamento destas familias no espazo privado e facéndoos 

case invisibles no debate público. Os temas relacionados con esta tipoloxía 

de familia, principalmente representada por mulleres, estivo practicamente 

ausente do debate público, porque tradicionalmente as nais solteiras, 

divorciadas ou separadas foron estigmatizadas e non necesariamente 

consideradas como un tipo de familia, senón como a consecuencia de 

decisións egoístas ou erros das persoas adultas que danaban o benestar dos 

nenos e nenas, mentres as viúvas, pola contra non sufriron esta carga, xa 

que se consideraron vítimas necesitadas de protección pública. 

Con todo, a nosa sociedade madurou, e esta percepción e preocupación está 

a cambiar, un cambio que debe ir acompañado tamén do deseño de medidas 

de intervención pública para mellorar a situación destas familias. A 

vulnerabilidade social das familias monoparentais materializase en termos 

de privacións materiais, de carencias en alimentación, vestido e 

calefacción, en problemas de saúde e na precariedade ou a ausencia de 

emprego. Todas estas situacións contribúen ao proceso de exclusión social 

que directamente impacta na infancia, incrementando as taxas de pobreza e 
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exclusión infantil, o que pon de manifesto a necesidade de poñer en marcha 

políticas sociais de familia e infancia a partir do concepto de investimento 

social, que posibilite o máximo desenvolvemento dos menores desta 

tipoloxía familiar.  

A realidade das familias monoparentais non pode pasar inadvertida, porque 

foi nas últimas décadas cando se produciu tamén en Galicia, un forte 

crecemento deste tipo de fogares, que na súa inmensa maioría están 

formados por unha muller soa cos seus fillos e fillas.  

Segundo datos do IGE, en Galicia pasamos de 88.103 fogares 

monoparentais no 2008, a 103.712 rexistrados a data 31 de decembro de 

2015, dos cales case o 80 % están representadas por mulleres.  

 

Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que medidas ten previsto poñer en marcha a Xunta de Galicia durante a X 

Lexislatura para axudar ás familias monoparentais? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 13/02/2017 16:19:41 

 
Julio Torrado Quintela na data 13/02/2017 16:19:48 
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Á Mesa do Parlamento 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan 

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

Nas últimas décadas a nosa sociedade enfrontouse a profundos cambios 

sociais, pasando dun país pechado, politicamente conservadora, a unha 

sociedade máis flexible e tolerante. 

De forma paralela, os patróns tradicionais da composición da familia 

víronse modificados, sobre todo nos derradeiros 25 anos. Entre os 

principais cambios demográficos, que afectan ao que se coñece como 

familias monoparentais, poden sinalarse entre outros, o adiamento do 

matrimonio, o incremento da convivencia, o aumento das taxas de 

separación e divorcio, ou o incremento de fogares unipersoais. 

Derivado das modificacións da estrutura familiar, o aumento de familias 

monoparentais con fillo/s e/ou filla/s a cargo é unha realidade. Con todo, 

neste escenario de cambios, ata datas recentes esta tipoloxía de familia non 

era unha prioridade na axenda das institucións da sociedade pública e civil, 

debido en moitos casos a que os principios relixiosos e morais reforzaron a 

tendencia ao confinamento destas familias no espazo privado e facéndoos 

case invisibles no debate público. Os temas relacionados con esta tipoloxía 

de familia, principalmente representada por mulleres, estivo practicamente 

ausente do debate público, porque tradicionalmente as nais solteiras, 

divorciadas ou separadas foron estigmatizadas e non necesariamente 

consideradas como un tipo de familia, senón como a consecuencia de 

decisións egoístas ou erros das persoas adultas que danaban o benestar dos 

nenos e nenas, mentres as viúvas, pola contra non sufriron esta carga, xa 

que se consideraron vítimas necesitadas de protección pública. 

Con todo, a nosa sociedade madurou, e esta percepción e preocupación está 

a cambiar, un cambio que debe ir acompañado tamén do deseño de medidas 

de intervención pública para mellorar a situación destas familias. A 

vulnerabilidade social das familias monoparentais materializase en termos 

de privacións materiais, de carencias en alimentación, vestido e 

calefacción, en problemas de saúde e na precariedade ou a ausencia de 

emprego. Todas estas situacións contribúen ao proceso de exclusión social 

que directamente impacta na infancia, incrementando as taxas de pobreza e 
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exclusión infantil, o que pon de manifesto a necesidade de poñer en marcha 

políticas sociais de familia e infancia a partir do concepto de investimento 

social, que posibilite o máximo desenvolvemento dos menores desta 

tipoloxía familiar.  

A realidade das familias monoparentais non pode pasar inadvertida, porque 

foi nas últimas décadas cando se produciu tamén en Galicia, un forte 

crecemento deste tipo de fogares, que na súa inmensa maioría están 

formados por unha muller soa cos seus fillos e fillas.  

Segundo datos do IGE, en Galicia pasamos de 88.103 fogares 

monoparentais no 2008, a 103.712 rexistrados a data 31 de decembro de 

2015, dos cales case o 80 % están representadas por mulleres.  

Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera a Xunta de Galicia necesario modificar a lexislación estatal 

relativa ás familias numerosas, co obxecto de que as familias 

monoparentais con dous fillos, sexan consideradas familias numerosas? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 13/02/2017 16:20:40 

 
Julio Torrado Quintela na data 13/02/2017 16:20:45 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan 

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A Federación de Asociacións de Celíacos de España define que a 

enfermidade celíaca é unha intolerancia permanente ao glute do trigo, 

cebada, centeo e probablemente avena, que se presenta en individuos 

xeneticamente predispostos, caracterizada por unha reacción inflamatoria, 

de base inmune, na mucosa do intestino delgado que dificulta a absorción 

de macro e micronutrientes. 

 

Estímase que a prevalencia da enfermidade está en torno ao 1 %, sendo 

máis frecuente nas mulleres, cunha prevalencia do dobre que nos homes. 

 

Unha porcentaxe importante de pacientes (en torno ao 75 %) estímase que 

están sen diagnosticar debido, na súa maior parte, a que a enfermidade 

celíaca se ten relacionado exclusivamente, coa súa forma de presentación 

clínica. Non entanto, o recoñecemento doutras formas atípicas de 

manifestarse, oligo e asintomáticas, combinadas coa maior e mellor 

utilización das probas complementarias dispoñibles, teñen permitido poñer 

de manifesto a existencia de diferentes tipos de enfermidade celíaca. 

 

Un problema engadido á propia enfermidade é a dificultade en planificar e 

adecuarse a unha dieta axeitada. A pesares dos avances que se veñen 

realizando nos últimos tempos, o acceso aos produtos sen glute aínda é 

complexo e, sobre todo, caro. Os produtos para celíacos están gravados de 

maneira elevada e manteñen o IVE no 21 % por estar cualificados como 

produtos dietéticos, cando en realidade son unha necesidade, prescrita por 

especialistas sanitarios, para unha parte da poboación. 

 

En agosto de 2016, como campaña electoral, o actual presidente da Xunta 

de Galicia anunciou como medida principal do seu inicio de campaña que 

solicitaría ao Goberno de España que se reducise o IVE dos produtos sen 

glute. Non entanto, ningunha noticia sobre este tema se volveu a producir e 

non houbo cambios na lexislación fiscal sobre a cuestión.  
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Por que o Goberno galego non levou a cabo unha medida que prometeu 

como fundamental no inicio da campaña electoral? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 13/02/2017 16:53:52 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 13/02/2017 16:53:57 
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                                       Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En 

Marea, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta, para a súa resposta oral no Pleno, relativa aos acontecementos na 

Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Hospital de Conxo.  

 

Diferentes colectivos como o Movemento Galego de Saúde Mental, levan xa 

varios anos denunciando o deterioro progresivo da atención á saúde mental en 

Galicia, que ten como causas máis destacadas os recortes sanitarios e as formas 

de xestión sen planificación e sen participación das profesionais sanitarias da 

Sanidade Pública que prestan servizo nas unidades asistenciais.  

Os acontecementos na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica do Hospital de 

Conxo, evidencian a repercusión dos recortes denunciados. O suicidio dunha 

paciente e a denuncia de agresión sexual por parte doutra paciente, ingresadas as 

dúas na mesma Unidade, debe entenderse no marco do deterioro na calidade do 

servizos debido aos recortes.  

Na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica de Conxo, foron varias as denuncias 

públicas dende diferentes instancias pola escasa dotación desa Unidade, cunha 

frecuente retirada do persoal de Enfermería da mesma para cubrir necesidades 

doutros servizos do Hospital, a escasa actividade dos pacientes ingresados, a 

carencia de Terapeuta Ocupacional ou a falta de coordinación e elaboración de 

plans terapéuticos coa participación e coordinación das profesionais sanitarias. 

Sen embargo, a pesares de todas as denuncias en materia de recortes e escasa 

dotación de medios, por parte da Administración e a dirección encargada da 
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xestión, nada se fixo para corrixir as eivas que colectivos e profesionais 

denuncian. 

Ante esta situación e os acontecementos que tiveron lugar no Hospital, En Marea 

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral no Pleno:  

- Que medidas inmediatas pensa levar a cabo Xunta de Galicia para evitar a 

repetición de acontecementos de igual ou similar índole? 

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2017. 

 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 13/02/2017 17:47:28 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luca Chao Pérez, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar de En Marea, 

ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno, sobre os datos crecentes da 

emigración de  galegos e galegas nos últimos anos. 

 

A crise económica que vimos padecendo nos últimos anos ven acompañada, no 

noso país, dunha realidade demográfica dramática. Día a día, Galicia mingua e 

avelléntase, isto é, cada vez somos menos e máis vellos, o que pon en risco o 

propio equilibro demográfico pero tamén a sustentabilidade do sistema de 

servizos públicos. 

Dende o inicio da crise económica, Galicia pasou de ser un país de inmigración a 

un país que novamente expulsa emigrantes. Deste xeito, dende 2008, perdemos 

234.740 persoas que se viron obrigadas a marchar para buscar un futuro noutros 

lugares. Este número de saídas poboacionais non só esconde un sen número de 

dramas familiares, tamén afonda na crise demográfica que padece o noso país. 

Dende 2010, Galicia rexistrou unha perda de poboación continuada. Nestes cinco 

anos a nosa poboación caeu nun  2,24%, o que implica que, de manterse a 

tendencia, nos próximos 5 anos acumularemos unha perda de case un 5% da 

poboación.  

Falamos de xente que ten que marchar porque non ten oportunidades laborais 

dignas no noso país, xente moza obrigada a emigrar ante a realidade do paro e da 

precariedade laboral. Os últimos datos oficiais alertan de que dende o inicio da 

crise, marcharon de Galicia 103.092 mozos e mozas de entre 16 e 34 anos. 
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Entre eles, contamos cun número moi elevado de investigadores e investigadoras 

que ante a situación de recortes permanentes en I+D+i en Galicia se viron 

forzados a nutrir o persoal de universidades estranxeiras.  

É preciso mudar esta tendencia, e facer todos os esforzos posibles para recuperar 

á xente que temos fóra. Non podemos permitir seguir hipotecando o futuro do 

noso país mandando á emigración á xeración máis nova.  

 

Ante esta situación formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 

 

- Ten previsto o goberno algunha medida para atender á nosa mocidade residente 

no exterior? 

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2017. 

 

Asdo.: Luca Chao Pérez 

Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luca Chao Pérez na data 13/02/2017 18:01:01 
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Á Mesa do Parlamento 
 

Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Gonzalo Trénor 
López, Cristina Romero Fernández, Teresa Egerique 
Mosquera, Marián García Míguez, María Antón Vilasánchez, 
Paula Prado del Río, Jacobo Moreira Ferro, Guadalupe Murillo 
Solís, Miguel Tellado Filgueira, Marta Novoa Iglesias, Daniel 
Luís Varela Suanzes-Carpegna, Julia Rodríguez Barreira e Antonio 
Mouriño Villar, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, 
a seguinte Pregunta Oral en Pleno. 

 
 

Exposición de motivos: 
 

O Goberno galego está a apostar pola intermodalidade e leva anos 
traballando neste sentido, coordinando as actuacións necesarias para 
acadar a intermodalidade na nosa comunidade, para o que ten 
conseguido o financiamento comunitario.  

No grupo parlamentario popular e no Goberno da Xunta de Galicia 
sabemos que os medios de transporte non deben basearse en competir, 
deben complementarse entre si. Neste marco, un dos seguintes pasos 
que Galicia debe abordar para garantir uns transportes públicos de 
calidade é a conexión sinxela entre os diferentes modos de transporte. 
E, para iso, é necesaria a execución das estacións intermodais nas 
distintas cidades galegas.  

Desde a Xunta, segundo puidemos saber na comparecencia a petición 
propia da Conselleira de Infraestruturas e Vivenda, se traballa coa 
previsión de que  este mesmo ano, se liciten as obras das primeiras 
terminais, algo para o que será imprescindible a colaboración dos 
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propios Concellos xa que son proxectos que requiren dun esforzo 
colectivo, entre as tres administracións implicadas.  

Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte 
pregunta oral para a súa resposta en Pleno:  

Cal é o balance da Xunta con respecto as estacións intermodais e cales 
son as datas previstas para acadar estas infraestruturas? 

 
 

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2017 
 

 
 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Martín Fernández Prado na data 13/02/2017 18:16:28 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 13/02/2017 18:16:44 

 
Gonzalo Trenor López na data 13/02/2017 18:16:51 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 13/02/2017 18:17:01 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 13/02/2017 18:17:11 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 13/02/2017 18:17:27 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 13/02/2017 18:17:38 

 
Paula Prado Del Río na data 13/02/2017 18:17:48 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 13/02/2017 18:18:02 

 
María Guadalupe Murillo Solís na data 13/02/2017 18:18:31 
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Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 13/02/2017 18:18:58 

 
Marta Novoa Iglesias na data 13/02/2017 18:19:14 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 13/02/2017 18:19:23 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 13/02/2017 18:19:41 

 
Antonio Mouriño Villar na data 13/02/2017 18:19:55 
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A Mesa do Parlamento 

Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta 

Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Miguel Tellado Filgueira e 

Soraya Salorio Porral, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno. 

A importancia da calidade na atención aos usuarios e a súa satisfacción polos servizos 

asistenciais recibidos resulta primordial nas organizacións sanitarias para seguir na 

mellora continua. 

Implantar ferramentas de xestión para levar a cabo o seu seguimento outorga 

coñecemento da situación real, obxectiva e global de como se están a desenvolver as 

prestacións, e facilita unha toma de decisións correcta. 

A opinión de pacientes e usuarios é imporante para poder seguir mellorando a calidade 

dos servizos sanitarios públicos prestados. No caso dos usuarios do 061 de Galicia nas 

súas tres dimensións AASVA (Ambulancia Asistencial de Soporte Vital Avanzado, con 

medios terrestres e aéreos medicalizados); AASVB (Ambulancia Asistencial de Soporte 

Vital Básico) e as Consultas Médicas Telefónicas da central de coordinación. 

Por tal motivo, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno: 

Que sistema ten implantado a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 

para valorar a satisfacción dos usuarios e a calidade dos seus servizos? 

 

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2017 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 13/02/2017 18:03:38 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 13/02/2017 18:03:46 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 13/02/2017 18:03:53 

 
Marta Rodriguez Arias na data 13/02/2017 18:03:59 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 13/02/2017 18:04:07 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 13/02/2017 18:04:14 

 
María Soraya Salorio Porral na data 13/02/2017 18:04:22 
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A Mesa do Parlamento 

Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta 

Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Miguel Tellado Filgueira, 

Soraya Salorio Porral, Teresa Egerique Mosquera, Martín Fernández Prado e 

Gonzalo Trenor López, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno. 

A aposta da continua incorporación de alta tecnoloxía nos hospitais do servizo público 

de saúde de Galicia é un compromiso claro, pois resulta clave para que os galegos e 

galegas dispoñan dos mellores recursos e prestacións que garantan unha atención 

coherente á demanda dos cidadáns e consonte ás súas necesidades. 

Tivemos coñecemento a través da información pública que emite o Consello da Xunta 

da adxudicación dos dous primeiros quirófanos híbridos para o Servizo Galego de 

Saúde, para o H. Álvaro Cunqueiro e Hospital Universitario de A Coruña. 

Estas instalacións cirúrxicas parecen ser as primeiras da súa clase en Galicia, polo que 

nos gustaría coñecer en qué consisten e cales son as vantaxes que achegan. 

Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno: 

 

 

Que vantaxes aporta a alta tecnoloxía dos quirófanos híbridos para os pacientes e 

clínicos e que especialidades e procedementos clínicos van a beneficiarse destes 

novos equipos? 
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Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2017 

 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 13/02/2017 18:11:54 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 13/02/2017 18:12:03 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 13/02/2017 18:12:09 

 
Marta Rodriguez Arias na data 13/02/2017 18:12:15 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 13/02/2017 18:12:22 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 13/02/2017 18:12:30 

 
María Soraya Salorio Porral na data 13/02/2017 18:12:38 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 13/02/2017 18:12:43 

 
Martín Fernández Prado na data 13/02/2017 18:12:59 

 
Gonzalo Trenor López na data 13/02/2017 18:13:08 
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Á Mesa do Parlamento 

 
  Martín Fernández Prado, Aurelio Núñez Centeno, Jaime Castiñeira 

Broz, Marta Novoa Iglesias, Gonzalo Trénor López, Daniel Luís 
Varela Suanzes-Carpegna, Julia Rodríguez Barreira e Antonio 
Mouriño Villar, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a 
seguinte Pregunta Oral en Pleno. 
 

Exposición de motivos 

Nos últimos anos, a Xunta de Galicia vén facendo un grande esforzo para 
seguir avanzando na vertebración do territorio e contribuíndo á unha maior 
competitividade e á igualdade de oportunidades dos galegos.  

A pesar das dificultades derivadas da crise económica, na pasada 
lexislatura o Goberno galego foi quen de continuar desenvolvendo vías de 
altas prestacións, incrementando en máis dun 66% a rede de alta 
capacidade con respecto ao ano 2009: 120 novos quilómetros de vías de 
altas prestacións libres de peaxe, que permiten que o 80% da poboación 
se atope actualmente a menos de 15 minutos dunha vía de alta 
capacidade.  

Un dos maiores exemplos deste avance témolo na Autovía da Costa da 
Morte, posta en servizo o 29 de xullo do pasado ano. 27 novos quilómetros 
libres de peaxe (25 quilómetros de autovía entre Carballo e Baio e 2 
quilómetros da variante de Baio), que supoñen unha transformación nas 
comunicacións dunha comarca na que habitan 120.000 persoas, e incide 
na mellora da calidade de vida e benestar de todos os veciños da zona, 
máis alá dos cinco concellos polos que discorre o trazado.   

Con esta nova infraestrutura, a Xunta daba continuidade á vía de altas 
prestacións existente e facíao na zona de maior tráfico, xa que Carballo é 
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o núcleo de maior poboación e o centro de actividades administrativas da 
comarca.  

Unha vez que o treito principal da autovía da Costa da Morte xa está en 
servizo desde o pasado verán, cómpre agora que o Goberno galego 
continúe traballando e dando os pasos necesarios que permitan acometer 
a prolongación da conexión ata o concello de Vimianzo, nunha primeira 
fase, tal e como ten comprometido o propio presidente da Xunta, 
continuando así a aposta pola vertebración das comarcas de Bergantiños, 
Soneira e Fisterra.  

É por iso que os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes 
preguntas para a súa resposta oral en Pleno:  

Que previsións manexa a Xunta de Galicia para dar continuidade á 
Autovía da Costa da Morte?  

 

Santiago de Compostela, 13 de Febreiro de 2017 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Martín Fernández Prado na data 13/02/2017 18:27:07 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 13/02/2017 18:27:22 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 13/02/2017 18:27:31 

 
Marta Novoa Iglesias na data 13/02/2017 18:27:37 

 
Gonzalo Trenor López na data 13/02/2017 18:27:49 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 13/02/2017 18:27:57 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 13/02/2017 18:28:04 
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Antonio Mouriño Villar na data 13/02/2017 18:28:17 
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A Mesa do Parlamento 

Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta 
Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Miguel Tellado Filgueira, 
Soraya Salorio Porral, Jacobo Moreira Ferro e Guadalupe Murillo Solis, deputados 
e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no 
artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a 
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

O hospital de Montecelo, construído nos anos 70, ten pasado por numerosos episodios 
de ampliación e reformas. 

En xullo pasado, a Consellería de Sanidade e o concello de Pontevedra asinaron un 
convenio de colaboración para posibilitar a ampliación do hospital e para a dotación 
das infraestruturas e servizos necesarios.  

Sabemos que están traballando para avanzar neste proxecto, e que recentemente 
deuse un paso máis neste sentido, que nos gustaría coñecer. 

Por isto, os deputados asinantes,  formulan a seguinte pregunta en Pleno: 

En que punto se atopa o proceso de ampliación do hospital de Montecelo? 

 

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2017 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 13/02/2017 18:18:11 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 13/02/2017 18:18:19 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 13/02/2017 18:18:25 

 
Marta Rodriguez Arias na data 13/02/2017 18:18:31 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 13/02/2017 18:18:39 
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Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 13/02/2017 18:18:48 

 
María Soraya Salorio Porral na data 13/02/2017 18:18:55 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 13/02/2017 18:19:01 

 
María Guadalupe Murillo Solís na data 13/02/2017 18:19:13 
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A Mesa do Parlamento 

Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta 
Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Miguel Tellado Filgueira e 
Soraya Salorio Porral, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 
Pleno. 
 

No decreto 142/15 creouse a AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ORGANOS E 
TECIDOS, que ten como fins xerais e obxectivos básicos actuar como un instrumento 
de xestión eficiente no exercicio de funcións relacionadas coa doazón e o 
abastecemento de sangue e os seus derivados, a coordinación de transplantes de 
órganos e tecidos, e o procesamento e almacenaxe de células, tecidos e mostras 
biolóxicas humanas con fins diagnósticos, terapéuticos e de investigación.  

Esta axencia asumiu as competencias e medios da Fundación Pública Sanitaria Centro 
de Transfusión de Galicia, e da Oficina de coordinación de transplantes de Galicia, 
quedando adscrita funcionalmente á Axencia a Unidade de Criobioloxía-
Establecemento de Tecidos do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. 

Temos coñecido nas últimas datas a implantación de novos proxectos en relación coa 
mellora da xestión da actividade desta axencia. 

Por todo elo, os deputados asinantes formulamos a seguinte pregunta en Pleno: 

Que proxectos de mellora estanse a desenvolver en relación coa Axencia Galega de 
Sangue, Órganos e Tecidos? 

 

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 13/02/2017 18:20:49 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 13/02/2017 18:20:56 
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María Ángeles Garcia Míguez na data 13/02/2017 18:21:02 

 
Marta Rodriguez Arias na data 13/02/2017 18:21:08 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 13/02/2017 18:21:16 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 13/02/2017 18:21:22 

 
María Soraya Salorio Porral na data 13/02/2017 18:21:29 
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A Mesa do Parlamento 

Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta 
Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Miguel Tellado Filgueira e 
Soraya Salorio Porral, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 
Pleno. 
 

Nun Pleno deste Parlamento, xa temos preguntado ao Conselleiro de Sanidade sobre o 
programa acude e axuda, para a incorporación de voluntarios ao tratamento da parada 
cardiorrespiratoria por medio dunha app para dispositivos móbiles. 

Nestes días presentouse a nova aplicación do 061, que se pode descargar das 
distintas plataformas de Apple e Android, Urxencias Sanitarias de Galicia que permite, 
entre outras cousas, a personalización dos datos de historia clínica e a xeolocalización 
da persoa que solicite dende a propia aplicación á atención do 061. 

Dada a transcendencia que pode ter a utilización desta aplicación para a cidadanía 
galega, e tentando a difusión da súa posta en funcionamento, os deputados asinantes, 
formulamos a seguinte pregunta en Pleno: 

Cales son as principais funcionalidades e utilidades da aplicación para dispositivos 
móbiles Urxencias Sanitarias de Galicia? 

 

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 13/02/2017 18:22:50 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 13/02/2017 18:22:57 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 13/02/2017 18:23:03 

 
Marta Rodriguez Arias na data 13/02/2017 18:23:09 
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Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 13/02/2017 18:23:17 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 13/02/2017 18:23:24 

 
María Soraya Salorio Porral na data 13/02/2017 18:23:32 
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A Mesa do Parlamento 

Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta 

Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Miguel Tellado Filgueira, 

Soraya Salorio Porral e Teresa Egerique Mosquera, deputados e deputadas do 

Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 

concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A posta en funcionamento do Hospital Público Álvaro Cunqueiro ten deixado sen 
utilidade o antigo Hospital de Vigo, e os seus anexos. 

Neste momento, o edificio do Hospital vai a ser utilizado, despois dun convenio da 
Vicepresidencia da Xunta e o concello de Vigo, para albergar a administración xudicial 
da cidade de Vigo. 

Os anexos do edificio seguirán a ser utilizados para a sanidade pública galega. 

Ven de ser publicado no DOG, o pasado dia 8 de febreiro a resolución do 17 de xaneiro 
de 2017 da Dirección Xeral de Recursos Económicos, pola que se anuncia a 
formalización da contratación da obra de adaptación para centro de Saúde e unidade 
de saúde mental no anexo II do Hospital de Vigo, licitado en 933.890,21 €, e 

adxudicado en 798.849,68€. 

Esta reutilización xunto coa do edificio principal poden contribuír á recuperación desa 
zona da cidade, moi afectada polo traslado do antigo Hospital. 

Por todo isto, os deputados asinantes, formulamos a seguinte pregunta en Pleno. 

Como serán as futuras instalacións do antigo Hospital de Vigo e que previsións hai 
para esta infraestrutura? 

 

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 13/02/2017 18:25:44 
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María Encarnación Amigo Díaz na data 13/02/2017 18:25:50 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 13/02/2017 18:25:56 

 
Marta Rodriguez Arias na data 13/02/2017 18:26:01 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 13/02/2017 18:26:07 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 13/02/2017 18:26:16 

 
María Soraya Salorio Porral na data 13/02/2017 18:26:22 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 13/02/2017 18:26:27 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo e Matilde Begoña Rodriguez 

Rumbo, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante 

esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No Diario Oficial de Galicia núm. 28 do 9 de febreiro actual vense de publicar a Lei 

2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación. A 

exposición de motivos desta lei xustifica a súa aprobación en que os orzamentos 

requiren para a súa completa aplicación a adopción de diferentes medidas, unhas de 

carácter puramente executivo e outras de carácter normativo, que, pola súa natureza, 

deben adoptar rango de lei e que, como precisou o Tribunal Constitucional, non deben 

integrarse nas leis anuais de orzamentos xerais senón en leis específicas. 

 

Sinala a continuación esta exposición de motivos que o debate doutrinal acerca da 

natureza das chamadas leis de acompañamento foi resolto polo Tribunal Supremo, que 

configurou este tipo de normas como leis ordinarias cuxo contido está plenamente 

amparado pola liberdade de configuración normativa da que goza o lexislador e que 

permiten unha mellor e máis eficaz execución do programa do Goberno nos distintos 

ámbitos en que desenvolve a súa acción. 

 

Finalmente, esta exposición indica que, para unha maior eficacia e eficiencia, a lei 

contén un conxunto de medidas referidas a diferentes áreas de actividade que, con 

vocación de permanencia no tempo, contribúen á consecución de determinados 

obxectivos de orientación plurianual perseguidos pola Comunidade Autónoma a través 

da execución orzamentaria. 

 

Así, podemos observar, como de forma profusa se recolleu no debate parlamentario de 

aprobación desta lei xunto coa de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma para 

2017, a variedade de materias afectadas por esta disposición legal. Desde medidas en 

materia tributaria, de réxime financeiro e xestión económica, que efectivamente resultan 

precisas para completar as disposicións previstas na lei orzamentaria para este exercicio 

2017, ata un total de vinte e unha leis sectoriais que resultan modificadas, como sinala a 

propia Lei de medidas, con vocación de permanencia. Desde a normativa en materia de 

emprego público ata a regulación do propio Consello Consultivo, pasando polas leis 

reguladoras de emprendemento, deporte, saúde, vivenda, protección de consumidores, 

metroloxía, xogo, minaría, comercio interior, montes e estruturas agrarias, I+D, portos, 

pesca, servizos sociais, urbanismo e solo ou transporte. Certamente poucos máis 

ámbitos competencias autonómicos quedaron sen modificar por esta Lei 2/2017. 
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Todos os Grupos parlamentarios da oposición criticamos duramente esta técnica 

lexislativa que vén empregando o Goberno do Sr. Feijoo cada exercicio con máis 

intensidade, poderíamos afirmar, que cada día con menos pudor. E esta crítica estriba na 

vulneración do principio democrático. A utilización desta forma de lexislar, acudindo ao 

procedemento lexislativo especial de aprobación orzamentaria, menoscaba o necesario 

debate parlamentario de cada unha das leis sectoriais que se modifican, evitando ao 

propio tempo a necesaria participación cidadá na tramitación da norma, e sometendo ao 

ordenamento xurídico de Galicia a unha innecesaria tensión e inseguridade. Todos os 

operadores xurídicos ven así constrinxida a súa seguridade xurídica e a esixible certeza 

que precisa o noso acervo normativo autonómico. Esta forma de lexislar ten un certo 

efecto descodificador do ordenamento xurídico. Mesmo algunha intervención no debate 

parlamentario da lei 2/2017 por parte de algún voceiro do Partido Popular recoñecía que 

esta técnica era certamente mellorable. 

 

E aínda que o Tribunal Constitucional non considera esta clase de "lexislación de 

conxuntura" contraria á Constitución desde o punto de vista xurídico-constitucional 

(recente STC 2011/136), si observa que o recurso a este tipo de disposicións 

lexislativas, dotadas de gran heteroxeneidade, tramitadas polo procedemento de 

urxencia, pode afectar en certa medida ao exercicio efectivo do dereito á participación 

política dos poderes estatuídos. Nesta recente sentenza, o TC sinala que "non cabe 

dúbida de que sería unha técnica máis perfecta a de circunscribir o debate político dun 

proxecto de lei a unha materia específica, o que alentaría unha maior especialización 

do mesmo e, posiblemente, unha mellor pureza técnica do resultado". 

 

Estamos así ante unha clara desnaturalización da función lexislativa, da concepción 

constitucional e estatutaria da lei. Como se afirma nun dos votos particulares á dita 

sentenza constitucional "... a lei non é solo decisión da maioría, senón que, a través do 

procedemento lexislativo, permite a efectiva participación das minorías, debatendo o 

proxecto da maioría e formulando as súas propostas a través das emendas, todo isto de 

acordo coas esixencias indeclinables do principio de pluralismo político (art. 1.1 CE)". 

 

Pero non estamos aquí agora ante un xuízo de legalidade nin de constitucionalidade 

destas chamadas leis de acompañamento, estamos ante unha esixencia de mellora 

substancial da calidade democrática. Poñamos en Galicia límites a esta forma de 

lexislar, acoutemos os supostos e as materias propias destas leis, que non poden ser 

outras que aquelas que nacen vencelladas ás disposicións anuais orzamentarias, polo 

tanto, non con vocación de permanencia senón con eficacia unicamente vencellada ás 

contas anuais.  
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Lembremos, unha vez máis, que a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 

goberno, reivindica unha democracia non entendida tan só como mecanismo de elección 

de gobernos mediante sufraxio senón como un sistema de imperio da lei, coas debidas 

garantías e tutelas das liberdades e dos dereitos individuais dos cidadáns e das cidadás. 

 

Polo exposto, o deputado e as deputadas que asinan preguntan: 

 

Non considera necesario o Goberno galego regular, mediante a modificación da Lei 

1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, o ámbito material das leis 

chamadas de "medidas" ou de "acompañamento", que deberían circunscribirse 

unicamente a aquelas materias de carácter fiscal, financeiro ou económico que teñan 

relación directa coa Lei anual de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma? 

 

Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2017 

 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 13/02/2017 19:01:13 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 13/02/2017 19:01:26 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 13/02/2017 19:01:34 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Nestes días coñecíamos a aprobación polo Consello de Ministros dun 

Acordo de remisión ás Cortes Xerais do Acordo de París sobre o cambio 

climático (de 12 de decembro de 2015) e de solicitude da súa tramitación 

parlamentaria polo procedemento de urxencia. 

O texto do acordo contén varios obxectivos, entre eles acadar que o 

incremento da temperatura media global do planeta quede moi por baixo 

dos 2ºC respecto aos niveis preindustriais e reducir os riscos e os impactos 

do propio cambio climático; inclúe tamén os elementos necesarios para 

acadar este obxectivo, como adoptar medidas de mitigación internas.  

Neste contexto, hai anos que moitos organismos internacionais veñen 

pedindo a España que reforme o seu sistema impositivo, coa fin de gravar 

máis as actividades contaminantes, posto que o Estado español é o terceiro 

país coa porcentaxe máis baixa de recadación na UE -tras Lituania e 

Eslovaquia-. De feito, os ingresos por impostos medioambientais 

supuxeron en España só o 1,85 % do PIB fronte a unha media do 2,46 % na 

UE. A propia Comisión Europea recomenda a revisión dos impostos 

medioambientais, nos ámbitos do transporte, enerxía, contaminación e uso 

dos recursos. 

Descoñecemos como están as cifras en Galicia e se a formulación do 

Goberno para a Estratexia galega contra o cambio climático vai nesa liña. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

A formulación do Goberno para a Estratexia galega contra o cambio 

climático vai na liña das recomendacións da UE? 

 

Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 14/02/2017 10:16:07 

 
Raúl Fernández Fernández na data 14/02/2017 10:16:12 

 
María Luisa Pierres López na data 14/02/2017 10:16:17 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

En Galicia, temos un Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas 

Atlánticas (formado polos arquipélagos de Cortegada, Sálvora, Ons e Cíes) 

e seis parques nacionais: Fragas do Eume, Complexo Dunar de Corrubedo 

e Lagoas de Carregal e Vixán, Monte Aloia, Baixa Limia-Serra do Xurés, 

Invernadeiro e Serra da Enciña da Lastra. 

 

O Parque Nacional fora declarado así en virtude da Lei 15/2002, do 1 de 

xullo, que xa facía referencia á obriga de elaborar un plan reitor do parque. 

Teñen pasado case 15 anos e este plan, principal instrumento de xestión, 

aínda está en proceso de elaboración. En xullo de 2011, o conselleiro de 

Medio Rural daquel tempo dicía que só faltaba o trámite de información 

pública, pasar polo MAGRAMA, polo Consello Galego de Medio 

Ambiente, polo informe do Patronato do Parque Nacional e xa estaría listo 

e se aprobaría antes do remate daquel ano 2011. Teñen pasado máis de 5 

anos e o medio mariño (cun valor ecolóxico e unha riqueza biolóxica 

incalculables), ademais da riqueza do seu medio terrestre, agardan esa 

eficacia e eficiencia da que sempre nos fala o Goberno galego. 

   

Por outra banda, hai máis ou menos un ano, a Consellería de Medio 

Ambiente creaba, dentro da dirección Xeral de Conservación da Natureza, 

dous servizos de parques naturais, un para a zona Norte e outro para a Sur 

de Galicia. 

 

Nunha das súas comparecencias, a conselleira de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio apostaba pola conservación dos parques 

compatible co seu disfrutar, na idea de potenciar que sexan un destino 

turístico. O Grupo Parlamentario Socialista entende que, máis alá de 

convertelos en grandes destinos turísticos, o esencial sería o seu 

aproveitamento como elementos de desenvolvemento económico para os 

lugares onde se asentan e os seus habitantes (onde os haxa), ademais de 
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entender máis axeitado encadralos como epicentro dun plan de Educación 

ambiental escolar. 

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto o Goberno galego rematar o Plan reitor de uso e xestión 

(PRUX) do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de 

Galicia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 14/02/2017 10:11:44 

 
Raúl Fernández Fernández na data 14/02/2017 10:11:50 

 
María Luisa Pierres López na data 14/02/2017 10:11:55 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Raúl Fernández Fernández, María Luisa Pierres 

López e Matilde Begoña Rodriguez Rumbo, deputados e deputadas pertencentes 

ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia ao abeiro do disposto no 

artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No Diario Oficial de Galicia núm. 9 do 13 de xaneiro pasado publicouse a 

Resolución do 2 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que 

se somete a información pública o Plan de accesibilidade do transporte 

interurbano ao centro urbano da Coruña. 

 

Sinala esta resolución que en desenvolvemento da disposición adicional décimo 

segunda da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público 

autonómico, a Consellería de Infraestruturas e Vivenda desenvolveu o Plan de 

accesibilidade do transporte interurbano ao centro urbano da Coruña, que foi 

sometido a información pública o 7 de xullo de 2016 durante vinte días hábiles, 

período en que se recibiron as alegacións dos interesados. 

 

Tras analizar as ditas alegacións e oídos os concellos interesados e as empresas 

contratistas dos servizos de transporte público afectadas, a Dirección Xeral de 

Mobilidade realizou unha serie de modificacións no plan, polo que considerou 

necesario volver sometelo a información pública durante un novo prazo de vinte 

días. 

 

Por iso, e tras máis de sete meses de tramitación e consultas deste Plan por parte 

da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, que resulta estratéxico para o 

desenvolvemento socio-económico da área metropolitana da Coruña, os 

deputados e as deputadas que asinan preguntan: 

 

Que previsións ten o Goberno galego  para a  implantación do Plan de transporte 

metropolitano da Coruña? 

 

Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2017 
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Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 14/02/2017 11:35:14 
 

Raúl Fernández Fernández na data 14/02/2017 11:35:27 
 

María Luisa Pierres López na data 14/02/2017 11:35:36 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Julio Torrado 

Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A desigualdade entre mulleres e homes ten o seu reflexo como noutros 

moitos ámbitos, no mundo do traballo e nas relacións interpersoais que no 

mesmo se articulan conformando unha distinta posición de saída en canto 

ás oportunidades de acceso a un emprego de calidade, principalmente 

naqueles sectores mellor remunerados, así como no desenvolvemento da 

súa carreira profesional. 

 

No referente ao emprego, o traballo, a formación profesional e ámbitos  

relacionados, existen directivas de importantes repercusións, que van dende  

a 75/117/CEE, relativa ao principio de igualdade na retribución, ata a 

Directiva  2006/54/CE.  O obxectivo desta última é simplificar, modernizar 

e mellorar a  lexislación comunitaria no ámbito da igualdade de trato entre 

homes e mulleres  en asuntos de emprego e ocupación, reunindo nun único 

texto as disposicións das directivas sobre este tema, co fin de facelas máis 

claras e eficaces. A  través delas se foron recollendo as necesidades de 

regulamentación nas  políticas económicas dos estados e na vida laboral de 

homes e mulleres. 

 

O Tratado de Amsterdam, que entrou en vigor en 1999, marcou un punto de  

inflexión en canto á incorporación efectiva do principio de igualdade no 

ámbito  do emprego, ao abrir co seu artigo 141.4 a posibilidade de articular 

accións positivas para as mulleres, de cara a lograr a igualdade real. 

 

No ámbito estatal veuse desenvolvendo unha adaptación normativa extensa 

co obxectivo  de trasladar todo o acervo comunitario existente en materia 

de igualdade entre homes  e mulleres, asunto xa recollido en 1978 pola 

Constitución nos seus artigos 14 e 9.2.  

 

 

 

16111



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

A Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de 

mulleres e  homes, establece no seu Título IV, capítulos I ao IV, toda unha 

batería de medidas para garantir o dereito ao traballo en igualdade de 

oportunidades. 

 

No eido autonómico, a Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade 

de mulleres  e homes, aborda no Capítulo VI a igualdade laboral, 

establecendo no seu artigo 23 o Programa de apoio ás empresas con plans 

de igualdade, con medidas como o  outorgamento de subvencións; a 

concesión do distintivo de excelencia en políticas de  igualdade, ou a 

preferencia na concesión de contratos con esta Administración. 

 

Como un paso máis na efectiva consecución de ditos obxectivos de 

igualdade, aprobouse no Parlamento de Galicia a Lei 2/2007 do 28 de 

marzo do traballo en igualdade das mulleres de Galicia.  Unha lei 

consensuada coas organizacións empresariais e sindicais, cos municipios, 

coas asociacións de mulleres, coa sociedade civil.  

 

Unha lei que avanza propostas para introducir a igualdade de forma 

transversal na esfera laboral, que aposta pola plena incorporación das 

mulleres en clave de igualdade no mundo do traballo e da empresa, que 

considera a homes e mulleres imprescindibles para o crecemento 

económico e para o incremento do tecido produtivo. 

 

O cambio estrutural non se producirá se a nosa sociedade non é capaz de 

asumir e  propiciar que as mulleres desenvolvan un papel máis activo nos 

ámbitos públicos,  económicos e, especialmente, nos postos que implican a 

toma de decisións socialmente importantes, pois un dos principais 

obstáculos para o afianzamento do principio de igualdade, na sociedade 

galega actual é a desigualdade no acceso aos postos de responsabilidade e 

toma de decisións no ámbito do traballo e a inserción, permanencia  e 

promoción no emprego das mulleres. 

 

Este cambio na estrutura social non é só un cambio económico, senón que 

vén acompañado dun novo contrato social baseado en compartir as 

responsabilidades e  funcións. As mulleres convertéronse, precisamente, 

nun dos motores deste cambio transgredindo positivamente os roles 

tradicionais e incorporándose a todos os ámbitos públicos. E esta é, en 
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definitiva, a maior achega que están a facer tanto a  favor do mercado de 

traballo como da sociedade. 

 

Pero esta achega para o cambio require do apoio das institucións, xa que o  

enorme esforzo realizado para situar aos distintos colectivos de mulleres 

nunha situación igualitaria ante o emprego está condicionado pola 

existencia de múltiples  barreiras sociais e culturais que aínda dificultan a 

mellora da ocupabilidade e a plena incorporación ao ámbito laboral. Estes 

obstáculos, baseados en estereotipos profundamente enraizados actúan a 

través  dos roles sociais nas persoas que ofrecen emprego como freos para a 

contratación, e se traducen na cronificación de situacións de desigualdade e 

na perpetuación de condicións discriminatorias. 

 

O empresariado galego non pode nin quere anquilosarse no pasado. A súa 

responsabilidade como parte fundamental da economía e da sociedade da 

nosa  comunidade debe atender ás novas esixencias sociais que implican a 

asunción do principio de igualdade como parte vertebradora das políticas 

empresariais deste país. 

  

Os datos estatísticos do mercado de traballo e a análise da evolución da 

actividade, ocupación e desemprego, especialmente no referido ás mulleres, 

reflicten que existen diferenzas significativas en termos de igualdade. 

Segundo os últimos datos do estudo sobre salarios do Instituto Galego de 

Estatística (IGE), correspondentes ao ano 2015, a retribución anual media 

bruta na comunidade para os homes roldaba os 20.000 euros, mentres que a 

das mulleres superaba por pouco os 15.500, o que se traduce en que estas 

gañaban un 22,1 % menos que os homes. Unha situación especialmente 

preocupante nas menores de 30 anos, onde as taxas de temporalidade se 

disparan por encima do 60 % independentemente do nivel de preparación.  

Igual de preocupante é que un 42 % das desempregadas, ao redor de 

17.400, que están a buscar un posto leven máis de dous anos tentándoo, o 

que provoca que algunhas desistan no seu intento e se desliguen do 

mercado laboral. 

 

Dende o Grupo Socialista consideramos que esta preocupante situación 

require intensificar os esforzos para a posta en marcha de accións positivas 

concretas que eliminen as diferenzas nas condicións de traballo e, en 

particular na remuneración entre mulleres e homes. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai o Goberno galego da implantación na nosa comunidade 

da Lei 2/2007 do 28 de marzo do traballo en igualdade das mulleres de 

Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 14 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  María Luisa Pierres López 

  Julio Torrado Quintela 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 14/02/2017 17:03:49 

 
María Luisa Pierres López na data 14/02/2017 17:03:56 

 
Julio Torrado Quintela na data 14/02/2017 17:04:00 
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Á Mesa do Parlamento 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

Nestes días comparecía o presidente de Sogama, S.A. para dar conta do 

proxecto de ampliación das instalacións da empresa en Cerceda a partires 

do mes de xuño. En concreto, comparecía para falar da remodelación da 

actual nave de reciclaxe, tratamento e elaboración de combustible onde se 

procesa a “bolsa negra” (residuos xenéricos) e para falar da construción 

dunha nova planta para a recuperación dos envases de papel, cartón e 

plásticos. O propio presidente dicía que, tras esta ampliación, a central de 

Sogama, S.A. será “unha das máis grandes de Europa e do mundo”. 

Polo visto, o obxectivo fundamental da ampliación non é outro que reducir 

o total de materia destinada a vertedoiro -baixando así do 25 % actual ao 10 

%- e incrementar a porcentaxe de residuos reciclados, que a día de hoxe só 

supón o 5 %. 

Por outro lado, na Memoria dos orzamentos da sociedade pública recóllese, 

entre as conclusións da diagnose: 

1. Insuficiente información referente á xeración e recollida de residuos. 

2. Elevada porcentaxe de impropios na recollida selectiva da bolsa 

amarela e orgánica. 

3. Elevada dispersión territorial que non fai aconsellable un modelo 

único de xestión, debendo incorporarse novas loxísticas para o medio 

rural onde algunhas recollidas selectivas teñen unha baixa eficiencia. 

4. Necesidade de ampliar a xestión in situ, especialmente en lugares con 

elevada dispersión territorial e plantas de tratamento afastadas. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asina formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

Considera o Goberno galego que existe unha elevada porcentaxe de 

impropios na recollida selectiva das bolsas amarela e orgánica? 

 

Pazo do Parlamento, 14 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 14/02/2017 17:22:43 

 
Raúl Fernández Fernández na data 14/02/2017 17:22:47 

 
María Luisa Pierres López na data 14/02/2017 17:22:52 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Davide Rodríguez Estévez e Paula Quinteiro Araújo, deputados pertencentes 

ao Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 155 do 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral 

en Pleno, sobre as actuacións que  está a acometer a Xunta de Galicia para frear a 

praga da avispiña do castiñeiro. 

 

O sector da castaña, sector emerxente na Galiza despois dun latente abandono 

dende os anos 80, está de novo ameazado polo posible avance da avespiña do 

castiñeiro. 

Galicia é a principal comunidade autónoma de España en produción e 

exportación de castañas. Na última campaña superáronse os 20 millóns de kilos, 

que se traducen nun valor estimado xerado que supera os 100 millóns de euros. 

Estase a constatar por medio de empresas, cooperativas, produtores e 

comercializadores a preocupación xeneralizada en toda a Galiza polo avance da 

praga da avespiña.   

Hoxe en día a avespiña estendese con velocidade, sen que medidas coma podas 

ou tala de pés afectados teñan ningún éxito.  

A praga da avespiña pode ocasionar serios danos económicos na produción de 

castaña, pero tamén sobre o “patrimonio forestal” dos soutos centenarios que hai 

na zona oriental de Galicia.  

As esperanzas do sector do castiñeiro están postas na loita biolóxica contra a 

praga a través da solta do seu parasito, o ‘Torymus Sinensis’. 
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En Galiza, a loita experimental co ‘Torymus’ iniciouse o ano pasado coa 

liberación duns 10.000 exemplares do insecto nas provincias de Lugo e Ourense, 

as de maior presenza do problema.  

A capacidade da praga para multiplicarse de ano en ano é a principal 

preocupación do sector, pois cada femia da avespiña do castiñeiro pode poñer 

entre 100 e 200 ovos por campaña. 

 

Por todo o exposto anteriormente o Grupo Parlamentar de En Marea, formula a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

 

Cal é o estado de avance da praga actualmente? 

 

Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2017. 

 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

Paula Quinteiro Araújo 

Deputados do G.P. de En Marea 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
David Rodríguez Estévez na data 14/02/2017 17:27:56 

 
Paula Quinteiro Araújo na data 14/02/2017 17:28:07 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

 

En Galicia, temos un Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas 

Atlánticas (formado polos arquipélagos de Cortegada, Sálvora, Ons e Cíes) 

e seis Parques Nacionais: Fragas do Eume, Complexo Dunar de Corrubedo 

e Lagoas de Carregal e Vixán, Monte Aloia, Baixa Limia-Serra do Xurés, 

Invernadeiro e Serra da Enciña da Lastra. 

 

O Parque Nacional fora declarado así en virtude da Lei 15/2002, do 1 de 

xullo, que xa facía referencia á obriga de elaborar un plan reitor do parque. 

Teñen pasado case 15 anos e este plan, principal instrumento de xestión, 

aínda está en proceso de elaboración. En xullo de 2011, o conselleiro de 

Medio Rural daquel tempo dicía que só faltaba o trámite de información 

pública, pasar polo MAGRAMA, polo Consello Galego de Medio 

Ambiente, polo informe do Patronato do Parque Nacional e xa estaría listo 

e se aprobaría antes do remate daquel ano 2011. Teñen pasado máis de 5 

anos e o medio mariño (cun valor ecolóxico e unha riqueza biolóxica 

incalculables), ademais da riqueza do seu medio terrestre, agardan esa 

eficacia e eficiencia da que sempre nos fala o Goberno galego.   

 

Por outra banda, hai máis ou menos un ano, a Consellería de Medio 

Ambiente creaba, dentro da dirección Xeral de Conservación da Natureza, 

dous servizos de parques naturais, un para a zona Norte e outro para a Sur 

de Galicia. 

 

Nunha das súas comparecencias, a Conselleira de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio apostaba pola conservación dos parques 

compatible co seu disfrute, na idea de potenciar que sexan un destino 

turístico. O Grupo Parlamentario Socialista entende que, máis alá de 

convertelos en grandes destinos turísticos, o esencial sería o seu 

aproveitamento como elementos de desenvolvemento económico para os 
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lugares onde se asentan e os seus posibles propietarios e habitantes (onde 

os haxa), ademais de entender máis axeitado encadralos como epicentro 

dun Plan de educación ambiental escolar de Galicia, e en todo caso, sempre 

dende un punto de vista da sostinibilidade. 

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

  

Que significa o anuncio da conselleira de Medio Ambiente e Ordenación 

do Territorio de facer compatible a conservación dos Parques Nacional e 

Naturais de Galicia compatible co seu disfrute?  

  

Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 14/02/2017 18:15:05 

 
Raúl Fernández Fernández na data 14/02/2017 18:15:10 

 
María Luisa Pierres López na data 14/02/2017 18:15:16 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Marcos Cal Ogando e Antón Sánchez García, deputados do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta en Pleno. 

 

Unha das inversións propostas pola empresa ENCE, no mal chamado “pacto 

ambiental” asinado coa Xunta de Galicia, ten coma obxectivo a construción dun 

centro de I+D forestal; e tanto ENCE como a Xunta pretenden a súa instalación 

no Pazo de Lourizán, un inmóbel situado na finca de Montero Ríos que forma 

parte do patrimonio histórico do pobo galego e que na actualidade depende da 

Deputación Provincial de Pontevedra. 

 A empresa ENCE pretende conseguir a cesión do citado Pazo (un inmóbel que, 

en efecto, atópase nun estado de abandono e precisa dunha evidente restauración) 

investindo na súa recuperación, para  facerse coas  instalacións, sen ningún tipo 

de control público sobre a investigación que se poida desenvolver no mesmo. Tal 

e como consta no citado Pacto ENCE-Xunta, a empresa ENCE xestionará en 

todo momento o citado centro de I+D. 

Non está entre as competencias da Xunta de Galicia participar nunha operación 

de lavado de cara da empresa ENCE, para en última instancia cederlle un espazo 

público para que a multinacional a utilice para mellorar os seus beneficios 

económicos.  

O Pazo de Lourizán está cedido pola Deputación de Pontevedra á Xunta de 

Galicia co compromiso de acometer  a súa restauración, este contrato de cesión 

remata no ano 2021. 
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Por todo o exposto, preséntase a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 

- Vai a Xunta de Galicia ceder o Pazo de Lourizán á multinacional ENCE 

ou vai a asumir o compromiso adquirido coa Deputación de Pontevedra 

acometendo a súa restauración? 

 

Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2017. 

 

Asdo.: Marcos Cal Ogando 

  Antón Sánchez García 

  Deputados do G.P. de En Marea 

  

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Marcos Cal Ogando na data 15/02/2017 10:57:14 

 

Antón Sánchez García na data 15/02/2017 10:57:24 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz 

Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan 

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Recentemente coñecíamos a través dunha nova publicada nun medio de 

comunicación que o ex alcalde Melón, Alberto Pardellas Álvarez, 

condenado por sentenza firme por prevaricación e inhabilitado para o 

desempeño de cargos públicos durante oito anos e medio por prevaricación 

ao autorizar un polideportivo a 75 metros do mosteiro cisterciense de Santa 

María, acudiu a despachar asuntos do Concello á Delegación territorial da 

Xunta de Galicia en Ourense. Na xuntanza que mantivo coa delegada da 

Xunta de Galicia, Marisol Díaz Mouteira, estivo acompañado da actual 

alcaldesa de Melón, María Cristina Francisco Vílchez. 

 

Este feito vén a constatar o que os socialistas levamos denunciando dende o 

primeiro momento en que a actual alcaldesa de Melón tomou posesión do 

seu cargo, que o Señor Pardellas segue liderando o Goberno na sombra a 

pesares de estar inhabilitado, o cal supón un feito gravísimo por supor un 

incumprimento dunha sentenza firme.  

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai a Xunta de Galicia de que a delegada territorial de 

Ourense se reúna nun edificio oficial para tratar asuntos institucionais 

cunha persoa que foi inhabilitada pola xustiza para exercer cargo público? 

 

Pazo do Parlamento, 15 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 15/02/2017 16:24:51 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 15/02/2017 16:24:58 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 15/02/2017 16:25:24 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 15/02/2017 16:25:30 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O día 2 de xaneiro deste ano, o Diario Oficial de Galicia publicaba unha 

resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente 

e Ordenación do Territorio, pola que se facía pública a formalización dos 

contratos administrativos do servizo de limpeza de sendas e marxes en 

tramos fluviais seleccionados das catro provincias galegas, cofinanciado 

nun 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural 

(Feader), no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) para 

Galicia 2014-2020. O valor estimado do contrato era de 304.940 euros e o 

importe total do orzamento 368.977,40 euros. A entidade adxudicataria foi 

EULEN, SA.  

 

O anterior significa nada máis que, por parte da Consellería de Medio 

Ambiente e Ordenación do Territorio, se desbota a posibilidade de asumir a 

xestión directa da limpeza de sendas e marxes en tramos fluviais de 

Galicia, deixando que sexan entidades privadas a que se encarguen. Pois 

ben, este grupo parlamentario entende que é necesaria a potenciación de 

mellores modelos de xestión, poñendo sempre en primeiro lugar a xestión 

directa, mellorando o financiamento do servizo e castigando ás empresas 

que compitan a prezos temerarios. Porque a cuestión está, preferindo 

sempre a xestión directa, en que descoñecemos cal é o nivel de rigor no 

control por parte da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio e iso é, precisamente, o que nos preocupa. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que órgano da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 

se está a encargar de controlar que se está a facer, e se está a facer ben o 

servizo de limpeza de sendas e marxes en tramos fluviais seleccionados da 

nosa Comunidade Autónoma? 

 

Pazo do Parlamento, 15 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 15/02/2017 19:15:27 

 
Raúl Fernández Fernández na data 15/02/2017 19:15:32 

 
María Luisa Pierres López na data 15/02/2017 19:15:37 
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 Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En 

Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta 

a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Fai pouco que se fixo público, a través dos medios de comunicación, que o 

Xulgado de Instrución número 2 de Santiago de Compostela, está levando a cabo 

unha investigación en relación a adxudicación do concurso da Fundación Pública 

Urxencias Sanitarias de Galicia-061, dependente do SERGAS, do servizo de 

transporte sanitario urxente. 

A investigación xudicial, está centrada en si puido existir prevaricación, tráfico 

de influencias e información privilexiada en dito concurso, cuxa adxudicación 

era dunha contía de 121,6 millóns de euros. 

Isto non resulta unha novidade, tendo en conta que xa se advertiu sobre 

irregularidades neste concurso, como por exemplo as diferentes modificacións 

nos pregos, nas que se establecían condicións a maiores e que facían sospeitar 

dun suposto trato de favor á empresa que resultou adxudicataria da maioría dos 

lotes.  

Tendo en conta que estamos a falar dun servizo fundamental e dunha contía moi 

relevante, entendemos que é de vital importancia aportar transparencia a estes 

feitos. 

Por todo o anterior, En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta 

oral en Pleno:  
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- Está a Xunta de Galicia en disposición de garantir que o concurso que está 

baixo investigación xudicial foi realizado cumprindo todos os requisitos legais? 

Santiago de Compostela,  16 de febreiro de 2017. 

 

 Asdo.: Eva Solla Fernández 

  Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 16/02/2017 10:50:14 
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Á Mesa do Parlamento 
 
Miguel Tellado Filgueira, Raquel Arias Rodríguez, María Antón Vilasánchez, 
Sandra Vázquez Domínguez, Marta Nóvoa Iglesias e Cristina Romero Fernández, 
deputado e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do 
disposto no artigo 152 e concordantes  do Regulamento da Cámara, presentan ante 
esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 
 
Desde o Grupo Parlamentario Popular reiteramos en numerosas ocasións o noso 
compromiso coa actividade económica e industrial como garantía de xeración de 
riqueza na nosa terra. Por este motivo apoiamos a instalación de empresas no noso 
territorio e os plans de inversión das mesmas destinados a consolidar a súa produción 
e os postos de traballo. 
 
O pasado verán coñeciamos que o consello de administración de Endesa aprobou 
acometer os traballos de adaptación da planta das Pontes á Directiva de Emisións 
Industriais (DEI) da Unión Europea, que requerirá dunha inversión de 218 millóns de 
euros. Con este proxecto, a intención da eléctrica é prolongarlle a vida útil outros vinte 
anos, ademais de reducir substancialmente as súas emisións. 
 
En concreto, as medidas a implantar consisten na mellora da desulfuración e a 
desnitrificación no proceso de xeración de electricidade. Segundo o publicado, con esta 
intervención, reducirase nun 80 % as emisións de dióxido de azufre e o 60 % as de 
óxido de nitróxeno. Deste xeito, avanzouse que comezarán este mesmo ano a obra, e 
que se prolongarán durante catro exercicios, ata xuño de 2020. 
 
Na pasada vaga de frío e seca propiciada polo prolongado anticiclón de comezos de 
ano, as centrais galegas que utilizan carbón traballaron a pleno rendemento debido ao 
baixo aporte ao pool eléctrico das eólicas e hidráulicas.  
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes  formulan a seguinte pregunta  en Pleno: 
 
 
 
Que valoración fai o Goberno galego sobre a inversión de 218 millóns de euros 
anunciada por Endesa na central das Pontes? 
 
 
Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 16/02/2017 10:44:37 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 16/02/2017 10:44:47 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 16/02/2017 10:44:54 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 16/02/2017 10:45:02 

 
Marta Novoa Iglesias na data 16/02/2017 10:45:37 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 16/02/2017 10:45:45 
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Á Mesa do Parlamento 
 
Miguel Tellado Filgueira, Raquel Arias Rodríguez, María Antón Vilasánchez, 
Sandra Vázquez Domínguez, Marta Nóvoa Iglesias e Cristina Romero Fernández, 
deputado e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do 
disposto no artigo 152 e concordantes  do Regulamento da Cámara, presentan ante 
esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 
 
Desde o Grupo Parlamentario Popular cremos que a creación de emprego e a 
consolidación do crecemento económico seguen a ser os principais obxectivos desta 
lexislatura, logo dos difíciles anos de recesión.  
 
Dentro desta preocupación xenérica, consideramos que as administracións deben estar 
especialmente vixiantes e apoiar a contratación en colectivos  sensibles como os 
parados de longa duración, a xente nova ou as mulleres, que maioritariamente teñen 
barreiras de entrada ao mercado laboral máis acusadas.  
 
Por iso, debemos estar pendentes da evolución das taxas de desemprego,  ocupación 
e afiliacións á Seguridade Social. Sen dúbida, debemos celebrar que Galicia encadee 
xa once trimestres de evolución favorable dos datos de emprego, pero tamén ser 
conscientes das particularidades do mercado laboral galego e as carencias que 
presente, para que as actuacións do goberno sexan o máis axeitadas posible ás 
necesidades dos cidadáns.  
 
A última Enquisa de Poboación Activa (EPA) que coñecemos, referida ao peche de 
2016, revelaba que Galicia diminuíu a súa cifra de parados en 18.500 persoas no 
último ano e aumentou a de ocupados en 17.100, chegando á taxa de desemprego 
máis baixa dos últimos seis anos. 
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes  formulan a seguinte pregunta en Pleno: 
 
Que valoración fai a Consellería de Economía, Emprego e Industria dos datos que 
achega para Galicia a última Enquisa de Poboación Activa? 
 
 
Santiago de Compostela 16 de febreiro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 16/02/2017 10:48:07 
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Raquel Arias Rodríguez na data 16/02/2017 10:48:15 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 16/02/2017 10:48:22 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 16/02/2017 10:48:28 

 
Marta Novoa Iglesias na data 16/02/2017 10:48:51 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 16/02/2017 10:48:58 
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A Mesa do Parlamento 

César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, 

Moisés Rodríguez Pérez, Carlos Gómez Salgado, Carlos E. López Crespo e 
Antonio Mouriño Villar, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno. 

O Goberno galego convocou, por medio da orde de 11 de agosto de 2016, as axudas 
para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e 
agrupacións estratéxicas consolidadas do SUG, cofinanciadas polo Feder, no marco do 
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, para o exercicio 2016. 

Esta actuación permite financiar a investigación de excelencia nas estruturas de 
investigación supragrupais do SUG (centros singulares de investigación e agrupacións 
estratéxicas) reforzando a súa capacidade de investigación e posicionamento 
internacional. Na Estratexia de especialización intelixente (RIS 3) deseñada para 
Galicia proponse a concentración dos recursos de coñecemento dispoñibles no 
contexto rexional para poder competir nun contexto global.  

Con respecto a isto, os diferentes plans de investigación da Xunta de Galicia, así como 
os seus instrumentos financeiros, veñen recoñecendo a importancia dunha 
investigación interdisciplinar de excelencia e de alto impacto, que xorde como 
consecuencia da agregación das capacidades de diferentes grupos de investigación e 
do fomento da investigación cooperativa entre eles, en ámbitos e estruturas 
organizativas ben definidas co obxecto de asumir novos retos e aumentar a capacidade 
competitiva.  

A finalidade desta convocatoria é dobre: por unha banda realiza unha avaliación que 
permite recoñecer a capacidade tractora das unidades de investigación e, por outra, 
outorga axudas para o desenvolvemento dun programa de investigación co obxectivo 
de fortalecer as súas capacidades e liderado.  

As axudas concédense en función dunha serie de criterios que, de forma obxectiva, 
valoran a calidade científico-técnica, capacidade e características destas unidades e 
dos seus proxectos estratéxicos de investigación en consonancia cos retos estratéxicos 
contidos na RIS3 Galicia, e tamén co esquema de Unión Europea reflectido no 
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Programa marco de investigación, desenvolvemento e innovación horizonte 2020, co 
fin de procurar, nun prazo medio e longo, a obtención de retornos sociais. 

Por medio de resolución do 24 de novembro de 2016, a Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria ven de conceder, ao abeiro desta orde de 11 de 
agosto de 2016, as axudas ás universidades do SUG para a acreditación, estruturación 
e mellora de centros singulares de investigación de Galicia e agrupacións estratéxicas 
consolidadas. 

Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta  en Pleno: 

Qué resultados se agarda que acheguen  os centros singulares de investigación e 
agrupacións estratéxicas tanto á universidade galega coma á sociedade en xeral? 

 

Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2017 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 16/02/2017 11:17:47 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 16/02/2017 11:17:54 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 16/02/2017 11:18:00 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 16/02/2017 11:18:08 

 
Carlos Gómez Salgado na data 16/02/2017 11:18:16 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 16/02/2017 11:18:25 

 
Antonio Mouriño Villar na data 16/02/2017 11:18:35 
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A Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, 
Moisés Rodríguez Pérez, Carlos Gómez Salgado, Carlos E. López Crespo e 
Antonio Mouriño Villar, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 
Pleno. 
 
A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) ten a misión 
fundamental de contribuír á mellora da calidade do Sistema Universitario de Galicia, 
para o cal se levan a cabo accións de elaboración de informes, avaliación, certificación 
e acreditación das actividades que desenvolven as universidades galegas, 
especialmente as relacionadas coa docencia, a investigación, a transferencia de 
coñecemento e a xestión.  
 
Esta axencia serve de soporte constante de recollida e canalización de información 
entre as universidades galegas, outras institucións e axentes sociais, de modo que 
contribúe a que o SUG se manteña permanentemente actualizado e adaptado ás 
necesidades sociais cambiantes. 
  
Polo tanto, A ACSUG pretende ser un referente canto á garantía de calidade das 
institucións de educación superior do SUG, e é recoñecida en Galicia, España e a nivel 
internacional pola súa independencia, transparencia e credibilidade.  
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta oral en 
Pleno: 
 
Cales son as principais actuacións de avaliación que realiza a Axencia para a Calidade 
do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e a que institucións internacionais 
pertence? 
 
 
                     Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 16/02/2017 11:20:54 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 16/02/2017 11:21:01 
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Teresa Egerique Mosquera na data 16/02/2017 11:21:07 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 16/02/2017 11:21:14 

 
Carlos Gómez Salgado na data 16/02/2017 11:21:21 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 16/02/2017 11:21:29 

 
Antonio Mouriño Villar na data 16/02/2017 11:21:38 
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Á Mesa do Parlamento 
 
Carlos López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Mª Angeles García 
Míguez, Aurelio Nuñez Centeno, Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez 
Arias e Daniel Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 
seguinte Pregunta para  a súa resposta Oral en Pleno. 
 
O Regulamento da UE sobre política pesqueira común establece que os 
Estados Membros aplicarán criterios transparentes e obxectivos, incluídos 
os de carácter medioambiental, social e económico, á hora de asignar as 
posibilidades de pesca que teñan á súa disposición. 

A norma que aplica para a distribución das posibilidades de pesca no 
caladoiro nacional é a orde AAA/2534/2015, de 17 de novembro, pola que 
se establece un Plan de Xestión para os buques dos censos do Caladoiro 
Nacional do Cantábrico e Noroeste. 

Nela establécense os criterios que priman para a asignación das 
posibilidades de pesca, que son o de capturas históricas ou tamén historial 
de capturas xunto a outros criterios que atenden a circunstancias socio-
económicas, a capacidades dos buques, etcétera. 

Ademais, nesta orde conviven diferentes formas de xestión desde a 
individual que se da no caso do arrastre ata a conxunta para artes 
menores. 

Tras dúas campañas na que a flota de artes menores se ten rexido por 
este  novo plan de xestión, os deputados e deputadas asinantes 
formulamos a seguinte Pregunta Oral en Pleno: 

 Cal é a evolución por segmento de flota das descargas e vendas nos 
últimos anos no caladoiro nacional Cantábrico Noroeste? 
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Santiago de Compostela, 16 de Febreiro de  2.017 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 16/02/2017 12:18:21 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 16/02/2017 12:18:37 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 16/02/2017 12:19:04 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 16/02/2017 12:19:14 

 
Alberto Pazos Couñago na data 16/02/2017 12:19:25 

 
Marta Rodriguez Arias na data 16/02/2017 12:19:46 

 
Daniel Vega Pérez na data 16/02/2017 12:20:07 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, 

Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do 

disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta 

oral en Pleno. 

 

Hai xa máis de cen anos que o movemento feminista estendeu o 8 de marzo como 

unha data internacional e referencial na loita pola igualdade de dereitos das mulleres. Na 

actualidade esta data simboliza a loita incansábel de moitas mulleres e colectivos de 

mulleres de todo o mundo na defensa da igualdade, especialmente no ámbito laboral, e que 

teñen contribuído a conquistar numerosos avances en materia de dereitos. Porén, contamos 

con numerosos indicativos que amosan como a igualdade real é un obxectivo aínda lonxe de 

conquistar.  

Organismos e observatorios tanto internacionais como galegos teñen alertado da 

enorme desigualdade que aínda sufrimos as mulleres no mundo. Deste xeito, podemos 

observar o que nos indica o último informe de outubro de 2016 do Foro Económico 

Mundial, no que se avalían indicadores a educación, as saúde, as oportunidades económicas 

e o empoderamento político. Nel podemos observar como malia ter marcado 

internacionalmente a ONU a data de caducidade para a desigualdade de xénero no 2030 no 

marco da Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostíbel, o avance global é dunha lentitude 

alarmante. Así, no informe do Foro Económico Mundial advirte que a igualdade entre 

homes e mulleres podería demorar 170 anos cando no informe anterior se estimaban 118; 

unha regresión á que, como recoñece o propio informe, contribúe o feito de térense freado 

de forma drástica os avances na materia.  

16139



 

 

 

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

O informe evidencia a desigualdade vixente cifrando a fenda entre homes e mulleres 

nun 59% para o 2016, a maior desde 2008. Indica como a pesares de traballar de media 

máis horas, as mulleres gañan de media pouco máis da metade do que os homes e como se 

ten estancado a participación das mulleres no mundo laboral: unha media dun 54% de 

mulleres activas laboralmente fronte a un 81% dos homes. Esta desigualdade pode 

observarse tamén de forma clara e especialmente simbólica nos postos de responsabilidade 

que ocupan as mulleres, pois só hai catro países en todo o mundo co mesmo número de 

homes e mulleres en postos lexislativos, por exemplo.  

As consecuencias da crise económica e o empeoramento das condicións laborais a 

partir das reformas laborais de PP e PSOE teñen contribuído tamén a profundar na 

desigualdade. Deste xeito, somos as mulleres quen ocupamos as peores porcentaxes de 

traballo precario, temporal, parcial e bolsas de traballo fóra da lei nun marco onde a 

lexislación e a inspección son aínda insuficientes. Esta desigualdade esténdese tamén ao 

ámbito do traballo non remunerado, na que o reparto das responsabilidades repercute 

negativamente sobre quen agora recibimos a sobrecarga derivada da redución do apoio ás 

necesidades de coidados coa desculpa da crise económica.  

Un contexto no que as condicións materiais de vida empeoraron grazas ás políticas 

de recortes do PP e no que a redución salvaxe do gasto social perxudica de maneira 

maioritaria ás mulleres deixa un país no que os datos máis recentes acrecentan a 

preocupación. Por exemplo, os datos recentes do IGE e da EPA indican a tendencia 

decrecente da taxa de actividade das mulleres, xa que ademais de ser case dez puntos 

inferior á dos homes (48,7% fronte ao 58,4 no 2016) podemos observar como mentres esta 

taxa se incrementou para os homes tivo un comportamento oposto no caso das mulleres. 

Doutra banda, as situacións de acoso laboral exercido sobre as mulleres 

traballadoras debe centrar a nosa atención. Segundo os datos feitos públicos polo propio 

Consello Xeral do Poder Xudicial, Galiza é a segunda comunidade despois da de Madrid na 

que máis demandas por problemas de conciliación se presentan e ademais, nos últimos 
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tempos foron coñecidos preocupantes casos de acoso laboral e machista como os de Clece 

ou Hedegasa que constitúen exemplos de violencia laboral e violencia machista.  

Pasaron xa máis de dez anos da aprobación da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega 

para a igualdade de mulleres e homes e a vixencia da situación de desigualdade así como as 

mudanzas e avances colectivos no recoñecemento e visibilización das múltiples formas de 

violencia contras as mulleres obrigan a avaliarmos a vixencia ou non deste marco e a 

necesidade de introducir modificacións e mesmo elaborar un novo marco legal que dea 

cabida ás necesidades e novos retos do futuro inmediato.  

 

Por todo isto, formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

Considera o goberno galego que é preciso elaborar unha nova lei de igualdade para 

acelerar o obxectivo da igualdade real entre mulleres e homes? 

 

Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

16141



 

 

 

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 16/02/2017 13:04:50 

 

Olalla Rodil Fernández na data 16/02/2017 13:04:55 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 16/02/2017 13:04:59 

 

María Montserrat Prado Cores na data 16/02/2017 13:05:02 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 16/02/2017 13:05:03 

 

Ana Pontón Mondelo na data 16/02/2017 13:05:07 
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 Á Mesa do Parlamento 
 
Carlos López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Mª Angeles García 
Míguez, Aurelio Nuñez Centeno, Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez 
Arias, Daniel Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta 
para  a súa resposta Oral en Pleno. 
 
A normativa europea que regula os fondos pesqueiros establece que o 
Desenvolvemento Local Participativo se levará a cabo a través de 
estratexias integradas, multisectoriais e baseadas en zonas. 

Nesta liña vai o Programa Operativo de España para o Fondo Europeo 
Marítimo e da Pesca (FEMP). Ante isto, a Consellería do Mar, a través da 
dirección xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, puxo en marcha as 
actuacións conducentes á elaboración e aprobación destas estratexias a 
través dos Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro (GALPs). 

Os grupos de acción local do sector pesqueiro (GALP) son asociacións 
sen ánimo de lucro compostas por entidades que representan os intereses 
socioeconómicos locais públicos e privados dentro dunha zona. Na 
actualidade, xa se levan constituído en Galicia un total de sete grupos, 
sendo ademais Galicia a primeira comunidade autónoma do Estado en 
seleccionar grupos e estratexias. 

A través destes proxectos contribúese a abordar cuestións tan importantes 
e que permitan fortalecer as zonas costeiras como pode ser a de aumentar 
o emprego e a cohesión territorial nas comunidades pesqueiras e 
acuícolas, fomentar o emprego feminino, diversificar as actividades 
realizadas no marco da pesca e respecto de outros sectores da economía 
marítima, etc. 
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Polo exposto, os deputados e deputadas  asinantes formulan a seguinte 
Pregunta Oral en Pleno: 
 
Que valoración fai da evolución da liña de traballo destes Grupos de 
Acción Local do Sector Pesqueiro desde 2.009? 

 
 
 

Santiago de Compostela, 16 de Febreiro de  2.017 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 16/02/2017 13:20:06 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 16/02/2017 13:20:23 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 16/02/2017 13:20:47 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 16/02/2017 13:20:57 

 
Alberto Pazos Couñago na data 16/02/2017 13:24:54 

 
Marta Rodriguez Arias na data 16/02/2017 13:25:08 

 
Daniel Vega Pérez na data 16/02/2017 13:25:35 
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 Á Mesa do Parlamento 
 
Carlos López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Mª Angeles García 
Míguez, Aurelio Nuñez Centeno, Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez 
Arias, Daniel Vega Pérez, deputadas e deputado do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta 
para  a súa resposta Oral en Pleno. 
 
O Programa Operativo para España do Fondo Europeo Marítimo e de 
Pesca (FEMP) establece que os organismos intermedios de xestión 
poderán fomentar proxectos interterritoriais e/ou transnacionais nos que 
participen os Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) de cada 
territorio. 
 
En setembro de 2016, a Consellería do Mar organizou unha Xornada 
Transnacional á que asistiron representantes de diferentes administración 
e GALP de Galicia, Asturias e Portugal, co fin de fomentar o coñecemento 
mutuo entre as diferentes entidades, e xerar sinerxías que puidesen 
favorecer o establecemento de futuros proxectos de cooperación no marco 
do FEMP.  
 
Nese ano, convocáronse as correspondentes axudas para levar a cabo 
proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais dos GALP, para 
o desenvolvemento sustentable das zonas de pesca no marco, por 
primeira vez, do FEMP 2014-2020, co fin de impulsar e apoiar a innovación 
e adquirir destrezas e medios que permitan mellorar as súas Estratexias 
de Desenvolvemento Local Participativo (ESLP).  
 
Neste senso, desde o Grupo Parlamentario Popular, consideramos como 
prioritario o impulso do papel dos GALP, herdeiros directos dos Grupos de 
Acción Costeira, que no período 2009 – 2015 permitiron crear 250 novos 
empregos e consolidar moitos máis. 
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Polo exposto, os deputados e deputadas  asinantes formulan a seguinte 
Pregunta Oral en Pleno: 
 
Cantas solicitudes se presentaron na convocatoria de 2.016 destas axudas 
aos Proxectos de Cooperación interterritoriais e transnacionais dos Grupos 
de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP), e en que consistiron? 
 
 
 

 
Santiago de Compostela, 16 de Febreiro de 2.017 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 16/02/2017 14:25:41 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 16/02/2017 14:26:19 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 16/02/2017 14:26:35 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 16/02/2017 14:26:48 

 
Alberto Pazos Couñago na data 16/02/2017 14:26:59 

 
Marta Rodriguez Arias na data 16/02/2017 14:27:13 

 
Daniel Vega Pérez na data 16/02/2017 14:27:42 
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Á Mesa do Parlamento 

 
Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Marta Novoa Iglesias, 
Gonzalo Trenor López, Daniel Luís Varela Suanzes-Carpegna, Julia 
Rodríguez Barreira e Antonio Mouriño Villar,deputados e deputadas do 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia ao abeiro do disposto no artigo 
152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 
Mesa, a seguinte Pregunta Oral en Pleno. 

 
 

Exposición de motivos: 
 

Na pasada comparecencia a petición propia da Conselleira de 
Infraestruturas e Vivenda neste Parlamento, anunciou que o transporte 
público ocupará, -e de feito xa a está a ocupar- boa parte do traballo da 
Consellería nesta lexislatura, co obxectivo que  os galegos dispoñan dun 
transporte público competitivo e eficiente, que responda ás demandas e 
necesidades de desprazamento dos nosos veciños.  

Para acadar iso, o Goberno Galego xa está a abordar a reordenación e 
planificación do sistema de transporte público de viaxeiros de Galicia, para 
mellorar este servicio, en especial para garantir unha mellor cobertura 
territorial do transporte público, especialmente no rural, coa incorporación 
de sistemas de reserva como o transporte baixo demanda, ofrecendo aos 
nosos veciños un servizo moderno, eficiente e de calidade.  

A Xunta  de Galicia ten iniciado os estudos destinados á  planificación do  
novo mapa de servizos de pasaxeiros en seis ámbitos territoriais de 
Galicia, o que permitirá adaptar os servizos á realidade dos actuais 
asentamentos poboacionais, nos que a participación da poboación é 
esencial para acadar servizos axustados ás necesidades do cidadán.  
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Polo exposto, o Grupo Parlamentario Popular formula a seguinte Pregunta 
Oral para a súa resposta en Pleno:  

Cales son os avances dos traballos e qué previsións  manexa a Xunta de 
Galicia para a reordenación e planificación do transporte público de 
viaxeiros en Galicia? 

 
 
 

Santiago de Compostela, 16 de febreiro de  2.017 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Martín Fernández Prado na data 16/02/2017 14:28:29 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 16/02/2017 14:29:22 

 
Marta Novoa Iglesias na data 16/02/2017 14:29:30 

 
Gonzalo Trenor López na data 16/02/2017 14:30:18 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 16/02/2017 14:30:51 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 16/02/2017 14:31:54 
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Antonio Mouriño Villar na data 16/02/2017 14:32:13 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Luis Bará Torres, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa á situación do contrato do 

Servizo de Limpeza dos Edificios Administrativos da Xunta de Galiza. 

 

O Comité de Empresa de Compostela de Grupo Norte-Limpeza da Xunta de 

Galiza, puxéronse en contacto co Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

para facernos chegar  toda unha serie de irregularidades que teñen apreciado na 

licitación do Servizo de Limpeza da Xunta de Galiza. 

Con data 31 de outubro de 2014 a Consellaría de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza, asina o contrato de adxudicación do Servizo de Limpeza dos 

Edificios Administrativos da Xunta de Galiza á empresa Limpezas Pisuerga Grupo 

Norte S.A. LIMPISA. A vixencia do contrato establécese por un período de un ano, 

entre o 1 de novembro de 2014 e o 31 de outubro  de 2015. Este contrato foi obxecto 

de diferentes modificacións, a primeira  xa se realizou no mesmo mes da 

adxudicación do contrato, outubro 2014, a seguintes foron: decembro 2014, febreiro 

2015, setembro 2015 e maio 2016. 

Estas modificacións foron acompañadas tamén de diferentes prórrogas do 

contrato: 1 de novembro 2015 a 30 de abril de 2016, 1 de maio 2016 a 31 de outubro 
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2016, 1 de novembro 2016 a 30 de novembro de 2016 e do 1 de decembro de 2016 a 

30 de abril de 2017. 

Os representantes sindicais denuncian que son moitas as irregularidades 

detectadas no cumprimento do contrato, mantemento do número de traballadores/as 

establecido, substitucións, diferenza entre as contías cobradas e as oficiais, persoal 

que aparece no contrato e  na relación de postos de traballo que ninguén coñece, 

persoal con antigüidade recoñecida que non aparece no cadro de persoal poucos 

meses antes, pluses de cuantías moi relevantes que non se corresponden co 

establecido en convenio…  

Denuncia tamén o Comité de Empresa que a Administración, non só non 

estivo a velar polo cumprimento do contrato, senón que se lle ten denegado 

sistematicamente a documentación do concurso, a pesares de tela solicitado en varias 

ocasións. 

Lonxe de clarificar a situación, a Xunta de Galiza facía público o 3 de xaneiro 

o novo concurso para a adxudicación do Servizo de Limpeza dos Edificios 

Administrativos da Xunta de Galiza, nun claro exercicio de irresponsabilidade, 

constatada no feito de que a escasos días de rematar o prazo para presentar as ofertas 

sigue sen haber información clara de cal é o número de traballadores/as, dereitos 

recoñecidos, persoal que ten que ser subrogado… Información toda ela relevante para 

as empresas que teñan interese en presentar ofertas. 

 

Diante desta situación formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral 

en Pleno: 
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Que control ten realizado a Xunta de Galiza do cumprimento do contrato do 

Servizo de Limpeza dos Edificios Administrativos da Xunta de Galiza á empresa 

Limpezas Pisuerga Grupo Norte S.A. LIMPISA, hoxe Grupo Norte Agrupación 

Empresarial de Servicios, S.L ? 

 

Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 16/02/2017 18:10:20 

 

Noa Presas Bergantiños na data 16/02/2017 18:10:24 

 

Olalla Rodil Fernández na data 16/02/2017 18:10:28 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 16/02/2017 18:10:31 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 16/02/2017 18:10:35 

 

Ana Pontón Mondelo na data 16/02/2017 18:10:38 
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Partido dos 
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de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Abel Losada Alvarez, Concepción Burgo 

López e Luis Manuel Alvarez Martínez, deputadas e deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan 

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O  Real Mosteiro de Oia é un antigo mosteiro cisterciense fundado no 

século XII, situado no concello de Oia, na provincia de Pontevedra. O 

conxunto monacal foi  declarado Ben de Interese Cultural no ano 1931. 

 

A súa proximidade ao mar faino destacar entre o resto de mosteiros do 

Císter. Foi esa situación tan estratéxica, fronte a unha cala que actuaba 

como refuxio e abrigo para embarcacións, a que provocou o carácter de 

fortaleza na súa fachada ao mar. 

 

Unha intensa historia vén ligado ao mesmo, servindo non só para acoller ás 

diversas congregacións que o habitaron, senón que actuou tamén como 

lugar de defensa, introdutor de novos produtos alimentarios (millo e 

tomate), o cultivo da vide,  da cría de cabalos en liberdade ( orixe da rapas 

das bestas). 

 

O século XX supuxo para o mosteiro un continuo traspaso de mans. Dende 

o ano 1932 a administración correspondeu ao alcalde do concello, época na 

que sofre os maiores saqueos e abandono. Durante a guerra civil foi 

empregado como cárcere, chegando a albergar a preto de 3.300 de persoas 

presas. 

 

Na actualidade e tras diversas ventas a diferentes propietarios e propietarias 

e sociedades a propiedade recae na sociedade Residencial Monasterio de 

Oia S.A., actual promotora dun proxecto hoteleiro, residencial e turístico. 

 

Este proxecto que contempla a restauración, rehabilitación, e posta en valor 

do conxunto monacal e do seu entorno,  prevé dotar ao complexo dun hotel 

4 estrelas, con capacidade aproximada de 72 habitacións, zonas verdes, un 

centro de talasoterapia anexo e o desenrolo dun equipamento residencial 

nos terreos do ámbito de actuación. 
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O Pleno do Concello de Oia, na súa sesión extraordinaria celebrada o 30 de 

novembro de 2011, aprobou un convenio urbanístico relativo á ordenación 

detallada e a delimitación do polígono que afecta ao mosteiro e ó seu 

entorno inmediato subscrito entre o citado concello e a mercantil 

propietaria do mesmo. 

 

Van para 6 anos dende o comezo dos trámites e a pesar do convenio 

asinado co concello no seu día e de ter sido tratado o tema no Pleno do 

Concello en repetidas ocasións, aínda  non se acadou a aprobación inicial 

da modificación puntual precisa para avanzar nas seguintes fases de 

redacción.   

 

Mentres tanto, este ben catalogado como BIC, está nun estado de abandono 

tal que está a pór en serio perigo a súa correcta conservación.  

 

E se a recuperación deste conxunto patrimonial é primordial, non o é 

menos  o novo uso que se lle pretende dar, que suporá un impulso para o 

emprego e economía local, especialmente nun concello como é o de Oia, 

que perde poboación ano a ano. 

 

Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Ten feito algunha xestión a Xunta de Galicia para favorecer a recuperación 

patrimonial do Mosteiro de Santa María a Real de Oia, dado que é un  

elemento estratéxico na promoción do chamado “Camiño de Santiago 

portugués pola costa”? 

 

 

Pazo do Parlamento, 16 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Abel Losada Alvarez 

  Concepción Burgo López 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 
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Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 16/02/2017 18:11:41 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 16/02/2017 18:11:46 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 16/02/2017 18:11:51 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 16/02/2017 18:11:56 
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 Á Mesa do Parlamento 
 
Carlos López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Mª Angeles García 
Míguez, Aurelio Nuñez Centeno, Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez 
Arias e Daniel Vega Pérez, deputadas e deputado do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta 
para  a súa resposta Oral en Pleno. 
 
Galicia é a principal rexión produtora de moluscos da UE, tanto explotados 
en banco natural, como mediante cultivos mariños, sobre todo no que se 
refire ao mexillón, onde a nosa produción representa o 37% da UE.  
 
Esta importante produción, unida ao feito de que os propios moluscos pola 
súa natureza filtradora, poden, en ocasións, presentar riscos para os 
consumidores, motivou a creación en 1992 do Centro de Control do Medio 
Mariño de Galicia, ao que, engadíndolle funcións e competencias, se 
convertería no actual INTECMAR. 
 
Entrando en materia, por un lado, no que atinxe ás toxinas lipofílicas, 
INTECMAR veu traballando desde o 2009 na posta a punto, validación e 
acreditación da técnica analítica que hoxe é a de referencia na UE: a 
“cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas”, de 
obrigado emprego dende o 01/01/2015.  
 
Este método químico supón frecuentes interrupcións do traballo, ante a 
necesidade de proceder á limpeza dos equipos, o que engade unha maior 
laboriosidade a un procedemento de por si complexo, diminuíndo 
considerablemente o fluxo de traballo. 
 
Por outro lado, no que atinxe ás toxinas paralizantes nos moluscos 
bivalvos, o método oficial e de referencia, para a súa determinación en 
analíticas, é o bioensaio en rato. Sen embargo, a partir deste ano, a 
Comisión Europea substituirao por un método químico denominado a 
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“cromatografía líquida de alta eficacia con oxidación precolumna e 
detección por fluorescencia”. 
 
Esta metodoloxía é moi complexa e lenta, polo que ten un moi difícil 
encaixe en sistemas de control que, como o noso, implican un número moi 
elevado de análises, nun tempo de resposta inferior ás 24 horas. 
 
Desde o Grupo Parlamentario Popular consideramos de especial 
relevancia manter e amplia-lo alcance da acreditación para os diferentes 
ensaios realizados sobre organismos mariños, así como mellorar o sistema 
de control de biotoxinas, co reforzo e continuidade do traballo 
desenvolvido co método oficial de referencia da UE para o control de 
biotoxinas lipofílicas. 
 
Con todo, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte 
Pregunta Oral en Pleno:  
 
Que tipo de actuacións ten a Xunta de Galicia previsto plantexar no 
presente ano e a futuro, para mellorar e axilizar a aplicación dos métodos 
químicos do programa de control de biotoxinas que se leva a cabo nas rías 
de Galicia?  
 

 

 
 

Santiago de Compostela, 16 de Febreiro de  2.017 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 16/02/2017 18:14:48 
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Teresa Egerique Mosquera na data 16/02/2017 18:15:06 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 16/02/2017 18:15:20 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 16/02/2017 18:15:30 

 
Alberto Pazos Couñago na data 16/02/2017 18:15:44 

 
Marta Rodriguez Arias na data 16/02/2017 18:16:07 

 
Daniel Vega Pérez na data 16/02/2017 18:16:46 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Luis Bará Torres, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), 

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno, relativa as medidas ten adoptado o Goberno galego para 

defender os intereses galegos diante do Brexit. 

 

Dende que o Reino Unido decidiu abandonar a UE moito se ten falado das 

consecuencias que pode traer a un sector estratéxico como é a pesca no noso País. 

Levamos escoitando múltiples reflexións,  dende enfrontar  a situación como 

unha oportunidade onde por lle fin ao mal chamado Principio de Estabilidade Relativa 

(PER),  e rematar coa discriminación do reparto de dereitos ao estado español, ata todo 

tipo de prexuízos na relación comercial destacando a vinculación directa que a flota 

galega mantén con este país. Lembremos a flota comunitaria que traballa en augas 

anglosaxonas, os 27 barcos de bandeira de conveniencia que o capital galego mantén no 

Reino Unido. A flota de gran altura que realiza as súas capturas en augas das illas 

Falckland pertecente ao UK ou o balance comercial da nosa conserva, que ten neste país 

un dos seus mellores clientes. 

Por parte do Goberno galego tamén moito se leva falado, celebrado reunión e 

incluso se teñen encargado estudos ao Instituto Salvador de Madariaga. No ámbito 

político hai quen afirma que o abandono desta país da UE ten provocado a destitución 

do responsable da Secretaría Xeral do Mar, coa suposta idea de por ao fronte un 
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negociador con capacidade de defender os nosos intereses e incluso hai quen afirma que 

ten provocado a destitución do anterior responsable da Dirección Xeral de Pesca 

Polo tanto temos moitos, variados e importantes intereses neste novo proceso 

polo que sería importante a comparecencia dos responsables políticos para informarnos 

de como ven a situación e como pensan enfrontala 

 

Estas son as razóns que nos levan a formular a seguinte pregunta para a súa 

contestación oral en Pleno 

Que actuacións vai realizar o Goberno galego para defender a posición galega 

diante do Brexit? 

 

Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 16/02/2017 18:19:08 

 

Noa Presas Bergantiños na data 16/02/2017 18:19:13 

 

Olalla Rodil Fernández na data 16/02/2017 18:19:30 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 16/02/2017 18:19:35 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 16/02/2017 18:19:44 

 

Ana Pontón Mondelo na data 16/02/2017 18:19:48 
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A Mesa do Parlamento 
 
Miguel Tellado Filgueira, Raquel Arias Rodríguez, Cristina Romero Fernández, 
María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Marta Nóvoa Iglesias e 
Sandra Vázquez Dominguez, deputado e deputadas do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa 
resposta oral en Pleno polo trámite de urxencia. 
 
Xustificación da urxencia: 
 
A urxencia vén motivada pola necesidade de coñecer en sede parlamentaria a 
valoración que fai o Goberno galego sobre o punto no que se atopa o desenvolvemento 
do polo tecnolóxico e industrial de Rozas. 
 
Coa conversión do aeródromo de Rozas, en Castro de Rei, nun centro tecnolóxico e 
industrial pola que está a apostar o Goberno galego, esta instalación está chamada a 
erixirse no referente  industrial de Galicia no que a innovación se refire. 
 
Recentemente, e tras a pertinente apertura dun período de consulta para coñecer as 
propostas do mercado e no que se presentaron preto de 150 ideas, o Goberno galego 
anunciou a elección das sete primeiras licitacións para o desenvolvemento da segunda 
fase de Rozas, denominada Fase de Solucións. Trátase, mediante o emprego de 
vehículos non tripulados, de mellorar servizos públicos aportar en ámbitos de enorme 
relevancia para a nosa Comunidade Autónoma, tales como os recursos mariños e 
forestais, a ordenación do territorio e mesmo o control do tráfico aéreo. 
 
A tenor do indicado é polo que o os deputados asinantes  formulan a seguinte pregunta 
en Pleno. 
 
Cal é a valoración que fai o Goberno galego do inicio desta segunda fase de Rozas e 
das solucións que foron elixidas para sacar as licitacións de mellora dos servizos 
públicos? 
 
 

Santiago de Compostela,  16 de febreiro de 2017 
 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 16/02/2017 10:42:46 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 16/02/2017 10:42:56 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 16/02/2017 10:43:03 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 16/02/2017 10:43:12 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 16/02/2017 10:43:20 

 
Marta Novoa Iglesias na data 16/02/2017 10:43:41 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 16/02/2017 10:43:50 
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Á Mesa do Parlamento 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta por escrito. 

 

Neste último ano a oposición ao tiro ao pombiño ten experimentado unha 

fonda explosión, o propio dunha sociedade preocupada polo benestar dos 

animais. 

Colectivos animalistas teñen denunciado o uso de cartos públicos para 

apoiar estas prácticas; tamén da Xunta de Galicia. 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Cantas subvencións outorgou a Xunta de Galicia á Federación de Tiro 

ao Vóo no período 2010-2016?  

2. Cantas subvencións outorgou a Xunta de Galicia a entidades ou 

sociedades vencelladas con esta actividade no mesmo período? 

3. Cal é a opinión do Goberno galego sobre o patrocinio dun campionato 

onde gaña quen máis animais é capaz de matar? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de febreiro de 2017 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/02/2017 14:04:37 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/02/2017 14:04:42 

 
María Luisa Pierres López na data 10/02/2017 14:04:47 

 

16166



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta por escrito. 

A Lei de conservación de fauna silvestre en parques zoolóxicos 31/2003 

ten xa case 14 anos. Resulta evidente que se trata dun texto que precisaría 

dunha fonda reflexión e, aínda que estamos a falar dunha norma estatal, 

está nas mans da Xunta de Galicia elaborar normas adicionais para garantir 

que zoolóxicos e acuarios invistan en programas de conservación, máis alá 

das boas palabras. 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para a súa resposta escrita 

Ten a Xunta de Galicia a previsión de elaborar normas adicionais sobre 

conservación de animais en parques zoolóxicos e acuarios? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de febreiro de 2017 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/02/2017 14:01:43 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/02/2017 14:01:50 

 
María Luisa Pierres López na data 10/02/2017 14:01:58 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

A vixente Lei de augas de Galicia, do 4 de novembro de 2010, e o seu 

Regulamento, do 22 de xuño de 2012, estableceron dous novos tributos: o 

novo imposto, o chamado “canon da auga” e a nova taxa, a chamada 

“coeficiente de vertedura”. As dúas normas foron propostas polo Goberno 

do Sr. Feijóo e aprobadas polo Parlamento de Galicia só cos votos 

favorables do Grupo Parlamentario Popular. 

 

Estes novos tributos foron de aplicación en moitas cidades galegas dende o 

mes de outubro de 2012, coincidindo cos períodos de cobro dos recibos de 

abastecemento dos diferentes concellos. Dunha simple ollada aos recibos 

resulta evidente o importante incremento do prezo da auga que este grupo 

parlamentario viña denunciando dende hai tempo no Parlamento de 

Galicia. O que significa que, nestes tempos de crise, o recibo da auga tense 

incrementado debido a eses tributos autonómicos impostos polo Goberno 

do PP. 

 

Segundo se desprende da Memoria dos orzamentos de explotación da 

consellería, parece que os ingresos que o van financiar proceden, 

fundamentalmente, dos petos da cidadanía (fundamentalmente, os novos 

tributos), pero, mentres para 2016 estaban presupostados máis de 99 

millóns, para 2017 só están presupostados 57 millóns de euros.  

 

E mentres, en Andalucía o PP pide a derrogación do canon da auga 

absolutamente proporcional que alí se aplica onde, por certo, non existe o 

coeficiente de vertedura.  
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. É certo que o orzamento de explotación da Consellería de Medio 

Ambiente e Ordenación do Territorio se vai financiar, 

fundamentalmente, dos petos da cidadanía? 

2. Cales son os motivos polos que, mentres para 2016 estaban 

presupostados máis de 99 millóns dos tributos da auga, para 2017 só 

están presupostados 57 millóns de euros? 

3. Cales foron as cantidades recadadas dende a entrada en vigor do 

canon de saneamento e do coeficiente de vertedura da lexislación de 

augas (2010 e 2012) ata decembro de 2016? 

4. A que investimentos de saneamento e abastecemento foron 

destinados? 

5. Ten intención o Goberno galego de derrogar o coeficiente de 

vertedura, tal e como pasa en Andalucía? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/02/2017 14:03:55 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/02/2017 14:04:00 

 
María Luisa Pierres López na data 10/02/2017 14:04:06 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Luis Manuel Alvarez Martínez, Julio Torrado 

Quintela, Concepción Burgo López, Noela Blanco Torrado, Raúl 

Fernández Fernández e María Luisa Pierres López, deputadas e 

deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 

 

Segundo a Organización Mundial da Saúde, uns 125 millóns de persoas de 

todo o mundo atópanse expostas ao amianto no seu lugar de traballo, 

ademais das expostas en razón da veciñanza e doméstica. A mesma fonte 

indica que cada ano morren no mundo máis de 100.000 persoas por 

patoloxías derivadas da dita exposición. O dano causado polo amianto é tan 

inmenso e inhumano para milleiros de persoas que nada pode reparar a 

agresión xerada; terribles efectos patolóxicos físicos e un dano moral que 

precisan ser reparados, un sufrimento psicolóxico terrible provocado por 

unha enfermidade con síntomas previsibles pero invisibles ata o 

irremediable. 

 

É un feito que este material foi utilizado para a construción de edificios 

públicos dedicados a todo tipo de actividades, non sendo a educación unha 

excepción. Por tal motivo, varias son as normas que prohiben o seu uso; 

así, o Real decreto 396/2006, do 31 de marzo, ou a Resolución do 

Parlamento Europeo, do 14 de marzo de 2013, na que se pide expresamente 

que os Estados membros avancen no proceso de eliminación gradual do 

amianto no menor prazo posible.  

 

Recentemente, a Valedora do Pobo (en comunicación remitida a 

CONFAPA GALICIA por unha queixa presentada por esta asociación) 

indica a elevadísima presenza deste material nas vulgarmente coñecidas 

como uralitas dos centros escolares galegos (das 4 provincias) e que a 

situación resulta aínda máis complexa debido á antigüidade de moitas 

destas infraestruturas e ás nosas condicións climatolóxicas. Pero non só hai 
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amianto nos tellados, tamén nas pranchas dos falsos teitos, nas caixas das 

persianas e incluso nas paredes dos centros escolares, usado como illante. 

Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

1. Cantos centros de Galicia foron construídos con amianto nalgúns dos 

seus materiais? 

2. Vai elaborar o Goberno galego un informe que permita determinar a 

existencia deste elemento nos centros escolares galegos? Se a 

resposta fose positiva, cando? 

3. Vai elaborar o Goberno galego un plan de desamiantado dos centros 

escolares? Se a resposta fose positiva, cando? 

4. Ten intención o Goberno galego de eliminar de forma rápida, segura 

e definitiva calquera material que conteña amianto de todos e cada 

un dos centros educativos de Galicia que aínda o teñan presente en 

calquera das súas construcións? 

5. Se a resposta anterior fose positiva, vaino facer en períodos lectivos 

ou nos non lectivos prolongados? 

6. Ten intención o Goberno galego de elaborar normativa específica 

que facilite instrucións aos responsables de tomar decisións, 

modificando as previsións da guía técnica para as instalacións nas 

que haxa menores de idade, co obxectivo esencial da protección da 

súa saúde e seguridade? 

Pazo do Parlamento, 10 de febreiro de 2017 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Luis Manuel Alvarez Martínez 

   Julio Torrado Quintela 

   Concepción Burgo López   

   Noela Blanco Rodríguez 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 10/02/2017 14:24:17 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 10/02/2017 14:24:24 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/02/2017 14:24:29 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 10/02/2017 14:24:49 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/02/2017 14:24:55 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/02/2017 14:24:59 

 
María Luisa Pierres López na data 10/02/2017 14:25:04 
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Á Mesa do Parlamento 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta por escrito. 

 

A Lei de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade, 

1/1993, creaba o Consello Galego de Protección de Animais Domésticos e 

Salvaxes en Catividade. Dado o tempo transcorrido e que, pese a se 

auspiciar como un órgano consultivo en materia de benestar e protección 

dos animais, a realidade é ben distinta, xa que a súa composición, idéntica 

no reparto de 1998, supón que as propias entidades protectoras e 

asociacións teñen tan só dous postos de representación, mentres que, pola 

contra, o Goberno galego dispón dunha ampla maioría que veta calquera 

informe ou consulta contraria á súa xestión. 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

1. Ten previsto o Goberno galego a modificación da relación de 

funcionamento e composición do Consello Galego de Protección de 

Animais Domésticos e Salvaxes en Catividade? 

2. Cantos informes, recomendacións ou ditames realizou este órgano 

dende 1993 e 2016? 

3. A que cuestións se referiron estes informes, recomendacións e 

ditames? 

Pazo do Parlamento, 10 de febreiro de 2017 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 10/02/2017 14:05:14 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/02/2017 14:05:20 

 
María Luisa Pierres López na data 10/02/2017 14:05:25 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, 

Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta escrita, relativa á situación da Ponte da Garga en Ponteceso. 

 

A Ponte da Garga é unha ponte de indubidábel valor patrimonial, catalogada, e 

que ademais está en uso, cumprindo unha funcionalidade social real ao comunicar 

directamente os núcleos de Anllóns e A Garga, e por extensión ás parroquias 

circundantes. 

Trátase dunha ponte do século XIX, de dous vans, executados con arcos de 

medio punto lixeiramente rebaixados, de doelas de cantería de granito. Os seos están 

formados por cachotería e posúe un tallamar central en ángulo, formado con cantería de 

granito. O acceso realízase mediante dúas ramplas a cada lado da ponte. O paso superior 

posúe gran anchura e proteccións laterais, constituíndo unha estrada de asfalto. Os 

peitorís pertencen a unha actuación posterior, executados con pezas de cantería. 

A ponte, malia a súa beleza e valor patrimonial e atoparse nun entorno natural 

de grande fermosura, sufriu co paso do tempo un importante proceso de degradación, 

soportando ata hai ben pouco aparellos de medición da calidade das augas, tubos de 

PVC. e abondosa vexetación que medra de entre as pedras que a conforman. A estas 

deficiencias súmase o deterioro da calzada e diversas fendas na tallamar da ponte. 

Ademais na cantería da ponte foi medrando abondosa vexetación. A estas deficiencias 

súmase o deterioro da calzada e diversas fendas na tallamar da ponte. 
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Estas deficiencias víronse fortemente agravadas polas dúas importantes 

enchentes do río Anllóns no último ano, provocando entre outros problemas estruturais, 

a evolución imparable das fendas no tallamar e estrutura da ponte, o fallo da 

cimentación do tallamar e o xiro do mesmo provocando o reasentamento do arco dereito 

e un aumento importantísimo das fendas na calzada e outras partes da ponte. Froito 

desta situación o concello tivo que adoptar a decisión de cortar o tráfico rodado na ponte 

ao deixar de reunir as condicións máis elementais de seguridade. 

No informe do arquitecto técnico do concello da Ponteceso de 11 de maio de 

2016, este dá conta das diferentes inspeccións realizadas desde a aparición visible das 

deficiencias da ponte, facendo constar que estas se agravan día a día a pesar das 

medidas de contención e asegurado do tallamar, finalizando o xa mencionado informe 

deste xeito: 

Ó meu xuizo, a Ponte da Garga presenta un estado estrutural moi grave na 

actualidade, polo que é urxente actuar sobre ela no que se refire á súa consolidación, 

co obxecto de evitar que colapse. 

Estimo que a prohibición do tráfico rodado sobre a ponte debe continuar ata 

que se adopten as medidas preventivas e de consolidación oportunas.” 

Esta situación de corte do tráfico na ponte provoca numerosas disfuncións na 

vida cotiá dos/as veciños/as, que se ven obrigados/as a dar unha volta de sete 

quilómetros co correspondente prexuízo económico e de perda de tempo. A isto súmase 

a situación das persoas con problemas de discapacidade, que para se desprazar 

dependen doutras para uns desprazamentos de metros que se converten en imposibles ao 

depender do automóbil e doutras persoas, ou os prexuízos que esta situación provoca no 

reparto de mercadorías, nos traballos en leiras próximas e un longo etcétera. Situacións 
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que inciden na calidade de vida dos/as veciños/as, que ven reducidas e encarecidas as 

súas posibilidades de comunicación.  

 

Por todo o devandito, formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, 

relativa á situación da Ponte da Garga en Ponteceso: 

Vai a Xunta de Galiza colaborar co concello de Ponteceso, habilitando a partida 

económica correspondente para completar o orzamento preciso e así proceder á 

reparación dos problemas estruturais da ponte da Garga e a súa rehabilitación integral 

recuperando os seus valores patrimoniais e restablecendo a comunicación directa entre 

os núcleos de Anllóns e A Garga? 

 

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 13/02/2017 10:25:13 

 

Olalla Rodil Fernández na data 13/02/2017 10:25:19 

 

María Montserrat Prado Cores na data 13/02/2017 10:25:23 

 

Noa Presas Bergantiños na data 13/02/2017 10:25:27 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 13/02/2017 10:25:31 

 

Ana Pontón Mondelo na data 13/02/2017 10:25:34 

 

16179



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, 

Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Montserrat Prado Cores, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. O 29 de outubro de 2015 a Audiencia Nacional puxo en marcha un operativo 

policial, mediático e xudicial denominado “Operación Jaro”, baseado na idea falsa de 

que a organización Causa Galiza actuaba como brazo político dunha suposta 

organización armada. A acusación susténtabase sobre probas tan pouco consistentes 

como as de organizar actos de memoria histórica da loita independentista e as 

homenaxes aos mártires de Carral de 1846. A propia Audiencia Nacional acabou 

decretando o levantamento desta acusación. 

2. A Operación Jaro é un exemplo claro da utilización da xustiza (Audiencia 

Nacional), das forzas policiais e da administración do Estado para perseguir ideas 

políticas, en concreto para perseguir o independentismo político galego organizado 

através de Causa Galiza. Todo o operativo policial e xudicial -e o aparato mediático 

paralelo- non deu lugar á localización de probas da comisión de ningún delito; pola 

contra, puxo de manifesto a intención de investigar, perseguir e crimizalizar a actividade 

política independentista. É así como se decretou a ilegalización de Causa Galiza e o 

procesamento de nove militantes baixo a acusación falsa de seren o “brazo político” 

dunha suposta organización armada sen armas. 

3. Esta utilización espúrea e antidemocrática do aparato do Estado para 
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perseguir ideas políticas tamén deu lugar á citación en período electoral de dirixentes do 

BNG, coa intención manifesta de danar ao nacionalismo galego establecendo supostas 

conexións entre a defensa da soberanía nacional e a violencia. 

4. A ilegalización da organización Causa Galiza foi un acto antidemocrático xa 

que máis alá de poñer fóra da lei unha organización política, supón a persecución e 

prohibición das ideas que defende, isto é, o dereito democrático de organización do 

independentismo galego nun proxecto político. 

5. Un numeroso grupo de entidades e persoas de Galiza e de fóra do noso país 

posicionáronse publicamente en contra da ilegalización de Causa Galiza e esixindo o 

arquivo do proceso aberto contra nove independentistas. Mais alá das diferenzas 

políticas e ideolóxicas, desde o BNG compartimos esta posición e denunciamos 

calquera intento de persecución institucional e xudicial de ideas e alternativas políticas 

democráticas, calquera tentativa de criminalización de dereitos fundamentais, neste caso 

o dereito do organización do independentismo galego nun proxecto político. 

Recentemente, un auto da Audiencia Nacional acordaba levantar de xeito 

definitivo a “suspensión de actividades” de Causa Galiza, recuperándose a todos os 

efectos o estatus legal desta organización política. Porén, permanecen as acusación 

contra nove dos seus dirixentes. 

 

Polo anteriormente exposto, formúlanse as seguintes preguntas para a súa 

resposta escrita: 

1. Cal é a opinión e posición da Xunta de Galiza en relación con este asunto? 

2. Considera lóxica a ilegalización dunha formación política e que, unha vez 

levantada formalmente a súa suspensión de actividades, os seus dirixentes sigan a estar 

16181



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

acusados? 

3. Ten previsto dirixirse ao Goberno español para a evitar a reprodución 

periódica deste tipo de situacións? 

 

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 13/02/2017 11:23:57 

 

Noa Presas Bergantiños na data 13/02/2017 11:24:01 

 

Ana Pontón Mondelo na data 13/02/2017 11:24:05 

 

Olalla Rodil Fernández na data 13/02/2017 11:24:10 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 13/02/2017 11:24:15 

 

María Montserrat Prado Cores na data 13/02/2017 11:24:18 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar de En 

Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara presenta 

a seguinte Pregunta para a súa resposta oral escrita. 

 

A Asociación Alcohólicos Rehabilitados de Chantada (ARCHA) é unha entidade 

sen ánimo de lucro que vén desenvolvendo unha importante labor social na 

comarca de Chantada dende 1993. 

A Asociación dispón dun local do Concello de Chantada e conta con dúas 

profesionais –traballadora social e psicóloga- que se ocupan de impulsar terapias 

e programas específicos para as persoas con problemas de alcoholismo, 

financiándose, fundamentalmente, até o de agora, coas achegas das Consellerías 

de Sanidade e/ou Política Social da Xunta de Galiza. 

No ano 2016, á asociación ARCHA foille denegada a subvención da Consellería 

de Sanidade sen xustificación fundada por parte da Xunta, xa que a asociación 

cumpría os mesmos requirimentos que anos anteriores e as condicións da 

subvención non variaran. 

O financiamento por parte da Xunta é fundamental para esta asociación, dado 

que as persoas usuarias dos seus servizos non poden facerse cargo dunha cota de 

asociado/a, pois son na súa maioría persoas con escasos recursos económicos e 

que, en xeral, prefiren manterse no anonimato. 

A asociación ten consolidado o seu traballo na comarca e cumpre unha función 

fundamental que non cubre a Administración, dado que a Unidade Asistencial de 
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Drogodependencias máis próxima, en Monforte, está demasiado lonxe da 

comarca chantadina como para cubrir de xeito completo o servizo que 

desenvolve a asociación, sendo esta labor complementaria ao labor da UAD. 

Ademais, a asociación leva adiante programas específicos de loita contra o 

estigma das mulleres ex-alcohólicas ou de prevención de consumo entre 

adolescentes. 

Polos motivos expostos, ARCHA tivo que recorrer a unha subvención directa 

excepcional outorgada pola Deputación de Lugo para garantir o programa de 

prevención e tratamento psicosocial do alcoholismo que ARCHA desenvolve na 

bianualidade 2016-2017. 

En atención ao referido, a deputada que subscribe presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita: 

 

- Que criterios se tiveron en conta para puntuar a calidade do proxecto presentado 

por ARCHA Asociación Alcohólicos Rehabilitados de Chantada e denegarlle a 

subvención? 

- Considera a Xunta que é xusto que ARCHA Asociación Alcohólicos 

Rehabilitados de Chantada quede sen financiamento autonómico para 

desenvolver a súa labor social de rehabilitación de persoas alcohólicas e de 

prevención do consumo de alcohol na sociedade? 

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2017. 

 

Asdo.: Paula Vázquez Verao 

Deputada do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Vázquez Verao na data 13/02/2017 13:32:25 
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Á Mesa do Parlamento 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan 

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

No 60 % dos municipios galegos a idade media supera os cincuenta anos, 

no total da comunidade supera os 46, tres anos máis que España e case sete 

máis que a UE. A porcentaxe de galegos menores de 20 anos caeu dous 

puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 15,8 % do 2015, mentres 

que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios deste século, un de 

cada cinco galegos igualaba ou superaba esa idade, na actualidade son xa 

un de cada catro. 

 

Neste escenario de  declive demográfico, a atención social ás necesidades e 

demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das políticas sociais 

que desexen garantir o benestar e a calidade de vida non só das persoas 

maiores, senón da sociedade no seu conxunto. Unha poboación maior ben 

atendida, que conte cos recursos axeitados de cobertura das súas 

necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e inclusiva. A 

implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión social faise 

notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos distintos sectores da 

poboación, senón en que dea resposta ás necesidades específicas de cada un 

deles, facendo posible acadar unha sociedade para todas as idades.  

 

O Grupo Parlamentario Socialista quere coñecer con exactitude os datos 

que posúe a administración sobre a oferta, a demanda, e a xestión das 

prazas residenciais existentes en Galicia. 
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Cantas prazas públicas xestionadas directamente pola Xunta de 

Galicia existen na nosa comunidade para a atención residencial para 

persoas maiores?  

2. Cal é o número de prazas en residencias de maiores que ten 

concertadas o Goberno galego? 

3. Cales son as entidades e empresas coas que a Xunta de Galicia ten 

concertadas prazas en residencias de maiores? 

4. Existen na actualidade centros residencias de persoas maiores que a 

pesares de que a súa construción xa rematou, permanecen na 

actualidade pechados?  

5. En caso afirmativo, en que concellos se atopan ditos centros?  

6. Como ten previsto a Xunta de Galicia afrontar a apertura e xestión 

destes centros que a pesares de estar rematados, están fóra de servizo?  

7. Segundo a previsión do Goberno galego, cantos dos centros 

residenciais de persoas maiores que se atopan na actualidade 

pechados serán de xestión pública e cales privada? 

8. Cal é a demanda de prazas en centros residenciais para persoas 

maiores?  

 

Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 13/02/2017 14:28:38 

 
Julio Torrado Quintela na data 13/02/2017 14:28:43 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan 

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

O índice de envellecemento, que mide a evolución deste colectivo en 

relación a cada 100 menores alerta da sangría demográfica entre a 

poboación galega. Galicia, cun índice de 188, é a segunda comunidade 

máis envellecida (só por detrás de Asturias), unha taxa que a coloca 74 

puntos por encima da media nacional e que supón un incremento do 141 % 

respecto da rexistrada hai catro décadas (49 xubilados por cada 100 

mozos). 

 

Neste escenario de declive demográfico, a atención social ás necesidades e 

demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das políticas sociais 

que desexen garantir o benestar e a calidade de vida non só das persoas 

maiores senón da sociedade no seu conxunto. Unha poboación maior ben 

atendida, que conte cos recursos axeitados de cobertura das súas 

necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e inclusiva. A 

implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión social faise 

notar non só en que non haxa diferenzas no trato aos distintos sectores da 

poboación, senón en que dea resposta ás necesidades específicas de cada un 

deles, facendo posible acadar unha sociedade para todas as idades.  

 

Os centros de día son recursos sociais intermedios dirixidos a atender as 

necesidades específicas das persoas maiores.Os que acoden a este servizo 

non cambian de domicilio, senón que seguen residindo na súa casa e 

desprázanse ata estes centros durante o día.  Os centros de día cumpren 

unha importante función de apoio ás familias, xa que durante a estancia das 

persoas maiores nos centros a familia pode descansar da súa atención e os 

seus coidados.  

 

O Grupo Parlamentario Socialista quere coñecer con exactitude os datos 

que posúe o Goberno galego sobre a oferta, a demanda, e a xestión das 

prazas de centros de día existentes en Galicia. 
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Cantas prazas públicas xestionadas directamente pola Xunta de 

Galicia en centros de día existen na nosa comunidade?  

2. Cal é o número de prazas en centros de día que ten concertadas o 

Goberno galego? 

3. Cales son as entidades e empresas coas que a Xunta de Galicia ten 

concertadas prazas en centros de día? 

4. Existen na actualidade centros de día de construción financiada polos 

concellos que permanezan na actualidade pechados?  

5. En caso afirmativo, en que concellos se atopan ditos centros?  

6. Como ten previsto a Xunta de Galicia afrontar a apertura e xestión 

dos centros de día que a pesares de estar rematados, están fóra de 

servizo?  

 

Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 13/02/2017 14:28:19 

 
Julio Torrado Quintela na data 13/02/2017 14:28:24 
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Á Mesa do Parlamento 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan 

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

Nas últimas décadas a nosa sociedade enfrontouse a profundos cambios 

sociais, pasando dun país pechado, politicamente conservadora, a unha 

sociedade máis flexible e tolerante. 

De forma paralela, os patróns tradicionais da composición da familia 

víronse modificados, sobre todo nos derradeiros 25 anos. Entre os 

principais cambios demográficos, que afectan ao que se coñece como 

familias monoparentais, poden sinalarse entre outros, o adiamento do 

matrimonio, o incremento da convivencia, o aumento das taxas de 

separación e divorcio, ou o incremento de fogares unipersoais. 

Derivado das modificacións da estrutura familiar, o aumento de familias 

monoparentais con fillo/s e/ou filla/s a cargo é unha realidade. Con todo, 

neste escenario de cambios, ata datas recentes esta tipoloxía de familia non 

era unha prioridade na axenda das institucións da sociedade pública e civil, 

debido en moitos casos a que os principios relixiosos e morais reforzaron a 

tendencia ao confinamento destas familias no espazo privado e facéndoos 

case invisibles no debate público. Os temas relacionados con esta tipoloxía 

de familia, principalmente representada por mulleres, estivo practicamente 

ausente do debate público, porque tradicionalmente as nais solteiras, 

divorciadas ou separadas foron estigmatizadas e non necesariamente 

consideradas como un tipo de familia, senón como a consecuencia de 

decisións egoístas ou erros das persoas adultas que danaban o benestar dos 

nenos e nenas, mentres as viúvas, pola contra non sufriron esta carga, xa 

que se consideraron vítimas necesitadas de protección pública. 

Con todo, a nosa sociedade madurou, e esta percepción e preocupación está 

a cambiar, un cambio que debe ir acompañado tamén do deseño de medidas 

de intervención pública para mellorar a situación destas familias. A 

vulnerabilidade social das familias monoparentais materializase en termos 

de privacións materiais, de carencias en alimentación, vestido e 

calefacción, en problemas de saúde e na precariedade ou a ausencia de 

emprego. Todas estas situacións contribúen ao proceso de exclusión social 

que directamente impacta na infancia, incrementando as taxas de pobreza e 
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exclusión infantil, o que pon de manifesto a necesidade de poñer en marcha 

políticas sociais de familia e infancia a partir do concepto de investimento 

social, que posibilite o máximo desenvolvemento dos menores desta 

tipoloxía familiar.  

A realidade das familias monoparentais non pode pasar inadvertida, porque 

foi nas últimas décadas cando se produciu tamén en Galicia, un forte 

crecemento deste tipo de fogares, que na súa inmensa maioría están 

formados por unha muller soa cos seus fillos e fillas.  

Segundo datos do IGE, en Galicia pasamos de 88.103 fogares 

monoparentais no 2008, a 103.712 rexistrados a data 31 de decembro de 

2015, dos cales case o 80 % están representadas por mulleres.  

 

Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita:  

1. Cal é a dotación orzamentaria que vai dedicar o Goberno galego 

durante o ano 2017 para reducir os niveis de pobreza nas familias 

monoparentais galegas? 

2. Que descontos en prezos de servizos públicos prestados pola 

Administración autonómica teñen estas familias en Galicia? 

3. Que medidas ten previsto poñer en marcha a Xunta de Galicia durante 

a X lexislatura para axudar as familias monoparentais? 

4. Valora o Goberno galego a posibilidade de establecer durante a X 

lexislatura unha dedución autonómica para familias monoparentais 

con fillos e fillas? 

5. Considera a Xunta de Galicia necesario modificar a lexislación estatal 

relativa ás familias numerosas, co obxecto de que as familias 

monoparentais con dous fillos/as, sexan consideradas familias 

numerosas? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

16193



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 13/02/2017 16:21:17 

 
Julio Torrado Quintela na data 13/02/2017 16:21:22 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan 

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

A Federación de Asociacións de Celíacos de España define que a 

enfermidade celíaca é unha intolerancia permanente ao glute do trigo, 

cebada, centeo e probablemente avena, que se presenta en individuos 

xeneticamente predispostos, caracterizada por unha reacción inflamatoria, 

de base inmune, na mucosa do intestino delgado que dificulta a absorción 

de macro e micronutrientes. 

 

Estímase que a prevalencia da enfermidade está en torno ao 1 %, sendo 

máis frecuente nas mulleres, cunha prevalencia do dobre que nos homes. 

 

Unha porcentaxe importante de pacientes (en torno ao 75 %) estímase que 

están sen diagnosticar debido, na súa maior parte, a que a enfermidade 

celíaca se ten relacionado exclusivamente, coa súa forma de presentación 

clínica. Non entanto, o recoñecemento doutras formas atípicas de 

manifestarse, oligo e asintomáticas, combinadas coa maior e mellor 

utilización das probas complementarias dispoñibles, teñen permitido poñer 

de manifesto a existencia de diferentes tipos de enfermidade celíaca. 

 

Un problema engadido á propia enfermidade é a dificultade en planificar e 

adecuarse a unha dieta axeitada. A pesares dos avances que se veñen 

realizando nos últimos tempos, o acceso aos produtos sen glute aínda é 

complexo e, sobre todo, caro. Os produtos para celíacos están gravados de 

maneira elevada e manteñen o IVE no 21 % por estar cualificados como 

produtos dietéticos, cando en realidade son unha necesidade, prescrita por 

especialistas sanitarios, para unha parte da poboación. 

 

En agosto de 2016, como campaña electoral, o actual presidente da Xunta 

de Galicia anunciou como medida principal do seu inicio de campaña que 

solicitaría ao Goberno de España que se reducise o IVE dos produtos sen 

glute. Non entanto, ningunha noticia sobre este tema se volveu a producir e 

non houbo cambios na lexislación fiscal sobre a cuestión.  
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Por que o Goberno galego non levou a cabo unha medida que 

prometeu como fundamental no inicio da campaña electoral? 

 

2. Ten realmente previsto o Goberno galego trasladar ao Goberno de 

España a petición da redución do IVE para os produtos sen glute? 

 

3. Cree o Goberno galego que o Goberno de España atenderá a petición 

da redución do IVE para os produtos sen glute? 

 

4. Prevé o Goberno galego tomar algunha medida que contribúa a paliar 

a penalización económica que sofren as persoas celíacas  pola 

necesidade de pagar prezos máis caros polos produtos sen glute no 

caso de que o Goberno de España negue esta petición? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 13/02/2017 16:54:12 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 13/02/2017 16:54:18 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luca Chao Pérez, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar de En Marea, 

ao abeiro do disposto no artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte Pregunta, para a súa resposta escrita, sobre os datos crecentes da 

emigración de  galegos e galegas nos últimos anos. 

 

A crise económica que vimos padecendo nos últimos anos ven acompañada, no 

noso país, dunha realidade demográfica dramática. Día a día, Galicia mingua e 

avelléntase, isto é, cada vez somos menos e máis vellos, o que pon en risco o 

propio equilibro demográfico pero tamén a sustentabilidade do sistema de 

servizos públicos. 

Dende o inicio da crise económica, Galicia pasou de ser un país de inmigración a 

un país que novamente expulsa emigrantes. Deste xeito, dende 2008, perdemos 

234.740 persoas que se viron obrigadas a marchar para buscar un futuro noutros 

lugares. Este número de saídas poboacionais non só esconde un sen número de 

dramas familiares, tamén afonda na crise demográfica que padece o noso país. 

Dende 2010, Galicia rexistrou unha perda de poboación continuada. Nestes cinco 

anos a nosa poboación caeu nun  2,24%, o que implica que, de manterse a 

tendencia, nos próximos 5 anos acumularemos unha perda de case un 5% da 

poboación.  

Falamos de xente que ten que marchar porque non ten oportunidades laborais 

dignas no noso país, xente moza obrigada a emigrar ante a realidade do paro e da 

precariedade laboral. Os últimos datos oficiais alertan de que dende o inicio da 

crise, marcharon de Galicia 103.092 mozos e mozas de entre 16 e 34 anos. 
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Entre eles, contamos cun número moi elevado de investigadores e investigadoras 

que ante a situación de recortes permanentes en I+D+i en Galicia se viron 

forzados a nutrir o persoal de universidades estranxeiras.  

É preciso mudar esta tendencia, e facer todos os esforzos posibles para recuperar 

á xente que temos fóra. Non podemos permitir seguir hipotecando o futuro do 

noso país mandando á emigración á xeración máis nova.  

 

Ante esta situación formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta 

escrita: 

 

- Que valoración fai o goberno das cifras sinaladas? 

- Ten previsto o goberno algunha medida para atender á nosa mocidade residente 

no exterior? 

- Con que dotación orzamentaria contan as medidas de retorno da poboación 

emigrada de Galicia? 

 

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2017. 

 

Asdo.: Luca Chao Pérez 

Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

Nestes días coñecíamos a aprobación polo Consello de Ministros dun 

Acordo de remisión ás Cortes Xerais do Acordo de París sobre o cambio 

climático (de 12 de decembro de 2015) e de solicitude da súa tramitación 

parlamentaria polo procedemento de urxencia. 

O texto do acordo contén varios obxectivos, entre eles acadar que o 

incremento da temperatura media global do planeta quede moi por baixo 

dos 2ºC respecto aos niveis preindustriais e reducir os riscos e os impactos 

do propio cambio climático; inclúe tamén os elementos necesarios para 

acadar este obxectivo, como adoptar medidas de mitigación internas.  

Neste contexto, hai anos que moitos organismos internacionais veñen 

pedindo a España que reforme o seu sistema impositivo, coa fin de gravar 

máis as actividades contaminantes, posto que o Estado español é o terceiro 

país coa porcentaxe máis baixa de recadación na UE -tras Lituania e 

Eslovaquia-. De feito, os ingresos por impostos medioambientais 

supuxeron en España só o 1,85 % do PIB fronte a unha media do 2,46 % na 

UE. A propia Comisión Europea recomenda a revisión dos impostos 

medioambientais, nos ámbitos do transporte, enerxía, contaminación e uso 

dos recursos. 

Descoñecemos como están as cifras en Galicia e se a formulación do 

Goberno para a Estratexia galega contra o cambio climático vai nesa liña. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

1. Ten coñecemento o Goberno galego das cifras da porcentaxe de 

recadación na nosa Comunidade Autónoma por impostos 

medioambientais? 

2. Ten intención o Goberno galego de revisar os impostos 

medioambientais nos ámbitos do transporte, enerxía, contaminación e 

uso dos recursos, seguindo as recomendacións da Comisión Europea? 

3. A formulación do Goberno para a Estratexia galega contra o cambio 

climático vai na liña das recomendacións da UE? 

 

Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 14/02/2017 10:17:31 

 
Raúl Fernández Fernández na data 14/02/2017 10:17:37 

 
María Luisa Pierres López na data 14/02/2017 10:17:42 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

En Galicia, temos un Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas 

Atlánticas (formado polos arquipélagos de Cortegada, Sálvora, Ons e Cíes) 

e seis parques nacionais: Fragas do Eume, Complexo Dunar de Corrubedo 

e Lagoas de Carregal e Vixán, Monte Aloia, Baixa Limia-Serra do Xurés, 

Invernadeiro e Serra da Enciña da Lastra. 

 

O Parque Nacional fora declarado así en virtude da Lei 15/2002, do 1 de 

xullo, que xa facía referencia á obriga de elaborar un plan reitor do parque. 

Teñen pasado case 15 anos e este plan, principal instrumento de xestión, 

aínda está en proceso de elaboración. En xullo de 2011, o conselleiro de 

Medio Rural daquel tempo dicía que só faltaba o trámite de información 

pública, pasar polo MAGRAMA, polo Consello Galego de Medio 

Ambiente, polo informe do Patronato do Parque Nacional e xa estaría listo 

e se aprobaría antes do remate daquel ano 2011. Teñen pasado máis de 5 

anos e o medio mariño (cun valor ecolóxico e unha riqueza biolóxica 

incalculables), ademais da riqueza do seu medio terrestre, agardan esa 

eficacia e eficiencia da que sempre nos fala o Goberno galego. 

   

Por outra banda, hai máis ou menos un ano, a Consellería de Medio 

Ambiente creaba, dentro da dirección Xeral de Conservación da Natureza, 

dous servizos de parques naturais, un para a zona Norte e outro para a Sur 

de Galicia. 

 

Nunha das súas comparecencias, a conselleira de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio apostaba pola conservación dos parques 

compatible co seu disfrutar, na idea de potenciar que sexan un destino 

turístico. O Grupo Parlamentario Socialista entende que, máis alá de 

convertelos en grandes destinos turísticos, o esencial sería o seu 

aproveitamento como elementos de desenvolvemento económico para os 

lugares onde se asentan e os seus habitantes (onde os haxa), ademais de 
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entender máis axeitado encadralos como epicentro dun plan de Educación 

ambiental escolar. 

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para  súa resposta escrita: 

 

1. Cando ten previsto o Goberno galego rematar o Plan reitor de uso e 

xestión (PRUX) do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas 

Atlánticas de Galicia? 

2. Vai ser incluído na súa memoria económico - financeira un plan de 

financiamento acorde co programa comunitario de “Financiamento da 

Rede Natura 2000”? 

3. Ten previsto o Goberno galego establecer compensacións para os 

propietarios pola perda de dereitos consecuencia da xestión da Rede 

Natura 2000? 

 

 

Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 14/02/2017 10:09:07 

 
Raúl Fernández Fernández na data 14/02/2017 10:09:14 

 
María Luisa Pierres López na data 14/02/2017 10:09:20 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Raúl Fernández Fernández, María Luisa Pierres 

López e Matilde Begoña Rodriguez Rumbo, deputados e deputadas pertencentes 

ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia ao abeiro do disposto no 

artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta escrita. 

 

No Diario Oficial de Galicia núm. 9 do 13 de xaneiro pasado publicouse a 

Resolución do 2 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que 

se somete a información pública o Plan de accesibilidade do transporte 

interurbano ao centro urbano da Coruña. 

 

Sinala esta resolución que en desenvolvemento da disposición adicional décimo 

segunda da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público 

autonómico, a Consellería de Infraestruturas e Vivenda desenvolveu o Plan de 

accesibilidade do transporte interurbano ao centro urbano da Coruña, que foi 

sometido a información pública o 7 de xullo de 2016 durante vinte días hábiles, 

período en que se recibiron as alegacións dos interesados. 

 

Tras analizar as ditas alegacións e oídos os concellos interesados e as empresas 

contratistas dos servizos de transporte público afectadas, a Dirección Xeral de 

Mobilidade realizou unha serie de modificacións no plan, polo que considerou 

necesario volver sometelo a información pública durante un novo prazo de vinte 

días. 

 

Por iso, e tras máis de sete meses de tramitación e consultas deste Plan por parte 

da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, que resulta estratéxico para o 

desenvolvemento socio-económico da área metropolitana da Coruña, os 

deputados e as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas o Goberno 

galego: 

 

1ª)  Cales son as principais cuestións formuladas polo Concello da Coruña e 

polos concellos da área metropolitana ao Plan proposto pola Consellería? 
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2ª)  Cales son as principais cuestións formuladas polas empresas contratistas dos 

servizos de transporte público afectadas, nomeadamente pola Compañía de 

Tranvías da Coruña? 

 

3ª)  Cal é a posición da Consellería a respecto destas cuestións?  

 

4ª)  Que previsión de calendario ten a Consellería para a aprobación definitiva e 

implantación do Plan de transporte metropolitano da Coruña? 

 

5ª)  Cal é a previsión de custos e investimentos que require o Plan, e cal é a 

programación orzamentaria para a súa implantación? 

 

Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2017 

 

 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 14/02/2017 11:45:03 
 

Raúl Fernández Fernández na data 14/02/2017 11:45:20 
 

María Luisa Pierres López na data 14/02/2017 11:45:33 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 14/02/2017 11:45:41 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Julio Torrado 

Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta por escrito. 

 

A desigualdade entre mulleres e homes ten o seu reflexo como noutros 

moitos ámbitos, no mundo do traballo e nas relacións interpersoais que no 

mesmo se articulan conformando unha distinta posición de saída en canto 

ás oportunidades de acceso a un emprego de calidade, principalmente 

naqueles sectores mellor remunerados, así como no desenvolvemento da 

súa carreira profesional. 

 

No referente ao emprego, o traballo, a formación profesional e ámbitos  

relacionados, existen directivas de importantes repercusións, que van dende  

a 75/117/CEE, relativa ao principio de igualdade na retribución, ata a 

Directiva  2006/54/CE.  O obxectivo desta última é simplificar, modernizar 

e mellorar a  lexislación comunitaria no ámbito da igualdade de trato entre 

homes e mulleres  en asuntos de emprego e ocupación, reunindo nun único 

texto as disposicións das directivas sobre este tema, co fin de facelas máis 

claras e eficaces. A  través delas se foron recollendo as necesidades de 

regulamentación nas  políticas económicas dos estados e na vida laboral de 

homes e mulleres. 

 

O Tratado de Amsterdam, que entrou en vigor en 1999, marcou un punto de  

inflexión en canto á incorporación efectiva do principio de igualdade no 

ámbito  do emprego, ao abrir co seu artigo 141.4 a posibilidade de articular 

accións positivas para as mulleres, de cara a lograr a igualdade real. 

 

No ámbito estatal veuse desenvolvendo unha adaptación normativa extensa 

co obxectivo  de trasladar todo o acervo comunitario existente en materia 

de igualdade entre homes  e mulleres, asunto xa recollido en 1978 pola 

Constitución nos seus artigos 14 e 9.2.  

 

 

A Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de 
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mulleres e  homes, establece no seu Título IV, capítulos I ao IV, toda unha 

batería de medidas para garantir o dereito ao traballo en igualdade de 

oportunidades. 

 

No eido autonómico, a Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade 

de mulleres  e homes, aborda no Capítulo VI a igualdade laboral, 

establecendo no seu artigo 23 o Programa de apoio ás empresas con plans 

de igualdade, con medidas como o  outorgamento de subvencións; a 

concesión do distintivo de excelencia en políticas de  igualdade, ou a 

preferencia na concesión de contratos con esta Administración. 

 

Como un paso máis na efectiva consecución de ditos obxectivos de 

igualdade, aprobouse no Parlamento de Galicia a Lei 2/2007 do 28 de 

marzo do traballo en igualdade das mulleres de Galicia.  Unha lei 

consensuada coas organizacións empresariais e sindicais, cos municipios, 

coas asociacións de mulleres, coa sociedade civil.  

 

Unha lei que avanza propostas para introducir a igualdade de forma 

transversal na esfera laboral, que aposta pola plena incorporación das 

mulleres en clave de igualdade no mundo do traballo e da empresa, que 

considera a homes e mulleres imprescindibles para o crecemento 

económico e para o incremento do tecido produtivo. 

 

O cambio estrutural non se producirá se a nosa sociedade non é capaz de 

asumir e  propiciar que as mulleres desenvolvan un papel máis activo nos 

ámbitos públicos,  económicos e, especialmente, nos postos que implican a 

toma de decisións socialmente importantes, pois un dos principais 

obstáculos para o afianzamento do principio de igualdade, na sociedade 

galega actual é a desigualdade no acceso aos postos de responsabilidade e 

toma de decisións no ámbito do traballo e a inserción, permanencia  e 

promoción no emprego das mulleres. 

 

Este cambio na estrutura social non é só un cambio económico, senón que 

vén acompañado dun novo contrato social baseado en compartir as 

responsabilidades e  funcións. As mulleres convertéronse, precisamente, 

nun dos motores deste cambio transgredindo positivamente os roles 

tradicionais e incorporándose a todos os ámbitos públicos. E esta é, en 

definitiva, a maior achega que están a facer tanto a  favor do mercado de 
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traballo como da sociedade. 

 

Pero esta achega para o cambio require do apoio das institucións, xa que o  

enorme esforzo realizado para situar aos distintos colectivos de mulleres 

nunha situación igualitaria ante o emprego está condicionado pola 

existencia de múltiples  barreiras sociais e culturais que aínda dificultan a 

mellora da ocupabilidade e a plena incorporación ao ámbito laboral. Estes 

obstáculos, baseados en estereotipos profundamente enraizados actúan a 

través  dos roles sociais nas persoas que ofrecen emprego como freos para a 

contratación, e se traducen na cronificación de situacións de desigualdade e 

na perpetuación de condicións discriminatorias. 

 

O empresariado galego non pode nin quere anquilosarse no pasado. A súa 

responsabilidade como parte fundamental da economía e da sociedade da 

nosa  comunidade debe atender ás novas esixencias sociais que implican a 

asunción do principio de igualdade como parte vertebradora das políticas 

empresariais deste país. 

  

Os datos estatísticos do mercado de traballo e a análise da evolución da 

actividade, ocupación e desemprego, especialmente no referido ás mulleres, 

reflicten que existen diferenzas significativas en termos de igualdade. 

Segundo os últimos datos do estudo sobre salarios do Instituto Galego de 

Estatística (IGE), correspondentes ao ano 2015, a retribución anual media 

bruta na comunidade para os homes roldaba os 20.000 euros, mentres que a 

das mulleres superaba por pouco os 15.500, o que se traduce en que estas 

gañaban un 22,1 % menos que os homes. Unha situación especialmente 

preocupante nas menores de 30 anos, onde as taxas de temporalidade se 

disparan por encima do 60 % independentemente do nivel de preparación.  

Igual de preocupante é que un 42 % das desempregadas, ao redor de 

17.400, que están a buscar un posto leven máis de dous anos tentándoo, o 

que provoca que algunhas desistan no seu intento e se desliguen do 

mercado laboral. 

 

Dende o Grupo Socialista consideramos que esta preocupante situación 

require intensificar os esforzos para a posta en marcha de accións positivas 

concretas que eliminen as diferenzas nas condicións de traballo e, en 

particular na remuneración entre mulleres e homes. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Como ten previsto a Xunta de Galicia reducir a fenda salarial 

existente en Galicia entre homes e mulleres? 

2. Que medidas de apoio económico e  técnico para a implantación 

voluntaria de plans de igualdade ou de outras medidas de promoción 

da igualdade ten previsto aplicar o Goberno galego durante esta 

lexislatura? 

3. Que valoración fai o Goberno galego da implantación na nosa 

comunidade da Lei 2/2007 do 28 de marzo do traballo en igualdade 

das mulleres de Galicia? 

4. Ten detectado a Xunta de Galicia o intento de rexistro na nosa 

comunidade de convenios que conteñan elementos discriminatorios 

para as mulleres? 

5. En caso afirmativo, cal é o número total de  impugnacións de oficio 

dos convenios colectivos que contiveran cláusulas discriminatorias ou 

atenten contra o principio de igualdade de oportunidades, se teñen 

rexistrado na nosa comunidade autónoma nos derradeiros oito anos? 

 

Pazo do Parlamento, 14 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  María Luisa Pierres López 

  Julio Torrado Quintela 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 14/02/2017 17:04:16 

 
María Luisa Pierres López na data 14/02/2017 17:04:22 

 
Julio Torrado Quintela na data 14/02/2017 17:04:26 
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Á Mesa do Parlamento 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta por escrito. 

Nestes días comparecía o presidente de Sogama, S.A. para dar conta do 

proxecto de ampliación das instalacións da empresa en Cerceda a partires 

do mes de xuño. En concreto, comparecía para falar da remodelación da 

actual nave de reciclaxe, tratamento e elaboración de combustible onde se 

procesa a “bolsa negra” (residuos xenéricos) e para falar da construción 

dunha nova planta para a recuperación dos envases de papel, cartón e 

plásticos. O propio presidente dicía que, tras esta ampliación, a central de 

Sogama, S.A. será “unha das máis grandes de Europa e do mundo”. 

Polo visto, o obxectivo fundamental da ampliación non é outro que reducir 

o total de materia destinada a vertedoiro -baixando así do 25 % actual ao 10 

%- e incrementar a porcentaxe de residuos reciclados, que a día de hoxe só 

supón o 5 %. 

Por outro lado, na Memoria dos orzamentos da sociedade pública recóllese, 

entre as conclusións da diagnose: 

1. Insuficiente información referente á xeración e recollida de residuos. 

2. Elevada porcentaxe de impropios na recollida selectiva da bolsa 

amarela e orgánica. 

3. Elevada dispersión territorial que non fai aconsellable un modelo 

único de xestión, debendo incorporarse novas loxísticas para o medio 

rural onde algunhas recollidas selectivas teñen unha baixa eficiencia. 

4. Necesidade de ampliar a xestión in situ, especialmente en lugares con 

elevada dispersión territorial e plantas de tratamento afastadas. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asina formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

1. Para que vai servir unha nova planta para a recuperación dos envases 

de papel, cartón e plásticos se en Galicia as recollidas selectivas teñen 

unha baixa eficiencia, sobre todo no rural? 

2. Por que di o presidente de Sogama, S.A. que a central da empresa en 

Cerceda vai ser “unha das máis grandes de Europa e do mundo”? 

3. Non é contraditoria a anterior afirmación co feito de que a Memoria 

de orzamentos da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio afirme que “a elevada dispersión territorial non fai 

aconsellable un modelo único de xestión e que é necesaria a 

ampliación da xestión in situ, especialmente en lugares con elevada 

dispersión territorial e plantas de tratamento afastadas? 

4. Considera o Goberno galego que hai insuficiente información 

referente á xeración e recollida de residuos? 

5. Considera o Goberno galego que existe unha elevada porcentaxe de 

impropios na recollida selectiva das bolsas amarela e orgánica? 

6. En que vai consistir a remodelación da actual nave de reciclaxe, 

tratamento e elaboración de combustible onde se procesa a bolsa 

negra? 

7. Para cando se van cumprir os obxectivos de reducir o total de materia 

destinada a vertedoiro ao 10 % e incrementar a porcentaxe de residuos 

reciclados? 

 

Pazo do Parlamento, 14 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 14/02/2017 17:23:04 

 
Raúl Fernández Fernández na data 14/02/2017 17:23:10 

 
María Luisa Pierres López na data 14/02/2017 17:23:13 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

 

En Galicia, temos un Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas 

Atlánticas (formado polos arquipélagos de Cortegada, Sálvora, Ons e Cíes) 

e seis Parques Nacionais: Fragas do Eume, Complexo Dunar de Corrubedo 

e Lagoas de Carregal e Vixán, Monte Aloia, Baixa Limia-Serra do Xurés, 

Invernadeiro e Serra da Enciña da Lastra. 

 

O Parque Nacional fora declarado así en virtude da Lei 15/2002, do 1 de 

xullo, que xa facía referencia á obriga de elaborar un plan reitor do parque. 

Teñen pasado case 15 anos e este plan, principal instrumento de xestión, 

aínda está en proceso de elaboración. En xullo de 2011, o conselleiro de 

Medio Rural daquel tempo dicía que só faltaba o trámite de información 

pública, pasar polo MAGRAMA, polo Consello Galego de Medio 

Ambiente, polo informe do Patronato do Parque Nacional e xa estaría listo 

e se aprobaría antes do remate daquel ano 2011. Teñen pasado máis de 5 

anos e o medio mariño (cun valor ecolóxico e unha riqueza biolóxica 

incalculables), ademais da riqueza do seu medio terrestre, agardan esa 

eficacia e eficiencia da que sempre nos fala o Goberno galego.   

 

Por outra banda, hai máis ou menos un ano, a Consellería de Medio 

Ambiente creaba, dentro da dirección Xeral de Conservación da Natureza, 

dous servizos de parques naturais, un para a zona Norte e outro para a Sur 

de Galicia. 

 

Nunha das súas comparecencias, a Conselleira de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio apostaba pola conservación dos parques 

compatible co seu disfrute, na idea de potenciar que sexan un destino 

turístico. O Grupo Parlamentario Socialista entende que, máis alá de 

convertelos en grandes destinos turísticos, o esencial sería o seu 

aproveitamento como elementos de desenvolvemento económico para os 
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lugares onde se asentan e os seus posibles propietarios e habitantes (onde 

os haxa), ademais de entender máis axeitado encadralos como epicentro 

dun Plan de educación ambiental escolar de Galicia, e en todo caso, sempre 

dende un punto de vista da sostinibilidade. 

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

  

1. Que significa o anuncio da conselleira de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio de facer compatible a conservación dos 

Parques Nacional e Naturais de Galicia compatible co turismo 

sostible?  

2. Que significa o desexo de que sexan grandes destinos turísticos? 

3. Entende o Goberno galego que o seu aproveitamento como elementos 

de desenvolvemento económico para os lugares onde se asentan e os 

seus posibles propietarios e habitantes é máis importante que apostar 

por que sexan grandes destinos turísticos? 

4. Entende o Goberno que sería máis axeitado encadralos como 

epicentro dun Plan de educación ambiental escolar de Galicia? 

  

Pazo do Parlamento, 13 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 14/02/2017 18:15:43 

 
Raúl Fernández Fernández na data 14/02/2017 18:15:48 

 
María Luisa Pierres López na data 14/02/2017 18:15:53 
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15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita, relativa ao estado do expediente da declaración 

BIC da ponte de Pontevea. 

 

O 7 de setembro de 2015 o Parlamento de Galiza aprobou por unanimidade unha 

proposición non de lei impulsada polo BNG na que se instaba a Xunta a incoar o 

expediente para a declaración BIC da ponte de Pontevea que une os concellos de Teo e 

A Estrada.  

Trátase dun ben patrimonial que foi testemuña de numerosos enfrontamentos 

contra as tropas napoleónicas durante a guerra de independencia e que resistiu o paso do 

tempo non se dificultades.  

Como parte do patrimonio histórico galego o conxunto de forzas políticas con 

representación parlamentar acordaron hai máis dun ano que a Xunta debía iniciar os 

trámites necesarios para a súa declaración como Ben de Interese Cultural.  

 

Por todo o exposto formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta 

escrita: 
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15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

1. Iniciou a Xunta de Galiza os estudos necesarios para a incoación 

do expediente de declaración BIC da ponte de Pontevea tal e como aprobou en 

2015 o Parlamento? 

2. De ser así, en que estado se atopa actualmente ese expediente? Do 

contrario, pensa iniciar a súa tramitación a Xunta nesta lexislatura? 

 

Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 15/02/2017 11:41:38 

 

Noa Presas Bergantiños na data 15/02/2017 11:41:44 

 

Ana Pontón Mondelo na data 15/02/2017 11:41:48 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Francisco Casal Vidal, deputado do Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

abeiro do artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta escrita.                                                            

 

A compañía Ferroglobe, propietaria de Ferroatlántica, facendo oídos xordos ás 

Proposicións non de lei presentadas por En Marea e polo BNG, aprobadas por 

unanimidade o pasado 2 de decembro de 2016, nas que o Parlamento de Galicia 

manifestaba a imposibilidade legal da segregación das centrais dos ríos Xallas e 

Grande da compañía Ferroatlántica e as manifestacións da Xunta de Galicia no 

mesmo senso, informa á opinión pública e aos reguladores bursátiles que a venda 

xa está acordada co fondo de inversión Brookfield. 

 

Nesa mesma estratexia de feitos consumados en contra da lei e das condicións 

das concesións, o director xeral de Ferroglobe vén de realizar unhas declaracións 

aos medios e ao comité de empresa de Ferroatlántica nas que quita valor á 

rendibilidade económica da explotación das centrais deixándoa en 8 M€ ao ano. 

A partir deste dato trata de xustificar un Plan industrial raquítico e ausente de 

compromisos para a comarca da Costa da Morte.  

 

Segundo os datos que temos en En Marea de fontes públicas (REE e OMIE)  a 

produción hidráulica na provincia de A Coruña no ano 2016 foi (excluíndo as 

grandes centrais de Gas Natural Fenosa) de 641.491 MWh e o prezo medio do 
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mercado diario de 45 €/MWh, isto suporía uns 28 M€ de ingresos de explotación, 

dos que habería que descontar os gastos de mantemento e explotación que 

semellan ser moi reducidos. A parte de amortización das instalacións 

consideramos que xa é inapreciable despois de décadas de explotación. 

 

A inmensa maioría desta produción hidráulica na provincia da Coruña 

corresponde ás centrais de Ferroatlántica con máis de 126 MW instalados, xa que 

o resto son mini ou microcentrais.  

 

Segundo a Orde de 23 de xaneiro de 2009, pola que se establece o procedemento 

para a captación e procesamento dos datos de produción enerxética das 

instalacións acollidas ao réxime especial de produción de enerxía eléctrica na 

Comunidade Autónoma de Galicia, o INEGA dispón dos datos exactos de 

produción das centrais de Ferroatlántica. 

 

É imprescindible ter transparencia nestes datos de produción ao efecto de avaliar 

o rendemento económico anual das centrais mencionadas. 

 

A este fin, En Marea presenta as seguintes Preguntas ao Goberno para a súa 

resposta escrita: 

 

1.- Cal foi a produción en MWh dos últimos cinco anos das centrais hidráulicas 

coa concesión a Ferroatlántica, de maneira global e desagregada central a 

central? 
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2.- En función dos datos dos prezos de mercado en posesión do INEGA, cal é a 

valoración económica de dita produción tamén nos últimos 5 anos? 

 

3.- Cal é a data de vencemento das concesións de cada central concesionada a 

Ferroatlántica? 

 Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2017. 

 

  Asdo.: Francisco Casal Vidal 

   Deputado do G.P. de En Marea 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Francisco Casal Vidal na data 15/02/2017 12:56:09 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz 

Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan 

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

Recentemente coñecíamos a través dunha nova publicada nun medio de 

comunicación que o ex alcalde Melón, Alberto Pardellas Álvarez, 

condenado por sentenza firme por prevaricación e inhabilitado para o 

desempeño de cargos públicos durante oito anos e medio por prevaricación 

ao autorizar un polideportivo a 75 metros do mosteiro cisterciense de Santa 

María, acudiu a despachar asuntos do Concello á Delegación territorial da 

Xunta de Galicia en Ourense. Na xuntanza que mantivo coa delegada da 

Xunta de Galicia, Marisol Díaz Mouteira, estivo acompañado da actual 

alcaldesa de Melón, María Cristina Francisco Vílchez. 

 

Este feito vén a constatar o que os socialistas levamos denunciando dende o 

primeiro momento en que a actual alcaldesa de Melón tomou posesión do 

seu cargo, que o Señor Pardellas segue liderando o Goberno na sombra a 

pesares de estar inhabilitado, o cal supón un feito gravísimo por supor un 

incumprimento dunha sentenza firme.  

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Na devandita reunión que coñecemos a través dos medios de 

comunicación, que asuntos oficiais se trataron? 

2. En cantas ocasións, dende que foi inhabilitado para exercer cargo 

público, despachou asuntos do Concello na Delegación Territorial da 

Xunta de Galicia, o ex alcalde de Melón Alberto Pardellas Álvarez? 

3. É habitual que o ex alcalde de Melón manteña reunións con cargos 

institucionais da Xunta de Galicia? 

4. Que valoración fai a Xunta de Galicia de que a delegada territorial de 

Ourense se reúna nun edificio oficial para tratar asuntos institucionais 

cunha persoa que foi inhabilitada pola xustiza para exercer cargo 

público? 
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5. Que medidas vai tomar o Goberno galego para impedir que se volva a 

repetir esta situación? 

 

Pazo do Parlamento, 15 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 15/02/2017 16:24:19 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 15/02/2017 16:24:25 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 15/02/2017 16:24:31 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 15/02/2017 16:24:36 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Luis Manuel 

Alvarez Martínez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

A violencia contra as mulleres é un problema social, de graves 

consecuencias para o conxunto da sociedade con efectos perversos para as 

afectadas, que vén gravemente prexudicada a súa saúde integral e o seu 

desenvolvemento persoal, profesional, económico e laboral. 

 

Abordar o fenómeno da violencia machista sitúanos ante unha problemática 

de carácter estrutural, de gran complexidade, para cuxa resolución se fai 

necesario un novo escenario político e social que promova os valores 

igualitarios e democráticos, as liberdades e os dereitos fundamentais, así 

como a garantía efectiva da igualdade de trato e oportunidades entre 

mulleres e homes. 

 

O movemento feminista e as actuacións políticas son fundamentais na loita 

contra a violencia machista, pero a cidadanía non coñece o problema a 

través de activistas ou de políticos, senón dos medios de comunicación. 

 

Os medios, a publicidade e, en definitiva, o valor da imaxe como 

reprodutora ou eliminadora de estereotipos sexistas debe velar por unha 

imaxe igualitaria, plural e non estereotipada das mulleres e dos homes nos 

medios de comunicación e na publicidade. Os principais problemas nesta 

materia detectados son o uso de imaxes e linguaxe sexistas, o menoscabo 

da dignidade das mulleres, e a reprodución de roles e estereotipos de 

xénero. Para acadar o obxectivo dunha imaxe igualitaria e non 

estereotipada de homes e mulleres resulta imprescindible contar coa 

complicidade e colaboración das persoas directamente involucradas na 

comunicación e na publicidade: profesionais, persoas  consumidoras, 

estudantes das titulacións relacionadas e, como non, os principais medios 

de comunicación do ámbito galego que, co seu compromiso e exemplo, se 

sitúen na vangarda da creación de novos modelos para a igualdade.  

Neste senso, dende o Grupo Socialista consideramos que os medios de 
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comunicación públicos de Galicia teñen un papel fundamental na 

promoción da sensibilización a prol da igualdade efectiva entre mulleres e 

homes, co obxectivo de remover os valores, actitudes e estereotipos que 

sustentan un clima social tolerante coa desigualdade, así como con calquera 

acción ou inacción que teña como consecuencia un acto discriminatorio ou 

violento por razón de xénero, afianzando a toma de conciencia da 

sociedade sobre a necesidade de traballar na consolidación dun modelo 

social máis igualitario. 

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Cal foi durante o ano 2016 a programación (desagregada por medio) 

dedicada á promoción da igualdade entre homes e mulleres da radio e 

televisión públicas galega? 

2. En que horarios se emitiu dita programación? 

3. Cal foi a audiencia deses espazos ou programas? 

4. Qué medidas ten implementado durante os derradeiros anos a 

CRTVG para potenciar nos seus espazos e programas a presenza 

dunha imaxe igualitaria, así como a eliminación do uso de imaxes e 

linguaxe sexistas, o menoscabo da dignidade das mulleres, e a 

reprodución de roles e estereotipos de xénero? 

5. Cal foi durante o ano 2016 o número de contidos (desagregado por 

medio), de inclusión do teléfono 016 nas informacións da Radio 

Galega e da Televisión de Galicia sobre casos de violencia machista, 

para favorecer a prevención e detección precoz de situacións de risco? 

6. Que audiencia tiveron os espazos ou programas nos que se incluíu o 

teléfono 016? 

7. Cal foi durante o ano pasado o número de contidos (desagregado por 

medio), emitidos na Radio Galega e na Televisión de Galicia de 

noticias, de reportaxes e programas que promoveran o cambio 

cultural e de valores en relación coa igualdade de xénero? 

8. Que audiencia tiveron as  noticias, de reportaxes e programas os 

espazos ou programas nos que se emitiron contidos que promoveran a 

igualdade de xénero? 

9. Cal foi durante o ano 2016 o número de contidos publicados na canle 

temática da web da CRTVG que reúne os contidos emitidos pola 

Televisión de Galicia relacionados coa igualdade de xénero? 
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10. Cal foi o número de visitas rexistradas nesta canle temática 

durante o ano 2016? 

 

 

Pazo do Parlamento, 15 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  María Luisa Pierres López 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 15/02/2017 16:23:52 

 
María Luisa Pierres López na data 15/02/2017 16:23:58 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 15/02/2017 16:24:03 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 

152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

O día 2 de xaneiro deste ano, o Diario Oficial de Galicia publicaba unha 

resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente 

e Ordenación do Territorio, pola que se facía pública a formalización dos 

contratos administrativos do servizo de limpeza de sendas e marxes en 

tramos fluviais seleccionados das catro provincias galegas, cofinanciado 

nun 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural 

(Feader), no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) para 

Galicia 2014-2020. O valor estimado do contrato era de 304.940 euros e o 

importe total do orzamento 368.977,40 euros. A entidade adxudicataria foi 

EULEN, SA.  

 

O anterior significa nada máis que, por parte da Consellería de Medio 

Ambiente e Ordenación do Territorio, se desbota a posibilidade de asumir a 

xestión directa da limpeza de sendas e marxes en tramos fluviais de 

Galicia, deixando que sexan entidades privadas a que se encarguen. Pois 

ben, este grupo parlamentario entende que é necesaria a potenciación de 

mellores modelos de xestión, poñendo sempre en primeiro lugar a xestión 

directa, mellorando o financiamento do servizo e castigando ás empresas 

que compitan a prezos temerarios. Porque a cuestión está, preferindo 

sempre a xestión directa, en que descoñecemos cal é o nivel de rigor no 

control por parte da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio e iso é, precisamente, o que nos preocupa. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Cantas empresas concorreron aos contratos administrativos para o 

servizo de limpeza de sendas e marxes en tramos fluviais 

seleccionados das catro provincias galegas, cofinanciado nun 75 % 

polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), 

no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) para 

Galicia 2014-2020? 

2. A resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio 

Ambiente e Ordenación do Territorio facendo adxudicataria a 

EULEN, SA implica desbotar absolutamente a asunción da xestión 

directa para a limpeza de sendas e marxes en tramos fluviais de 

Galicia? 

3. Que órgano da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio se está a encargar de controlar que se está a facer, e se está 

a facer ben o servizo de limpeza de sendas e marxes en tramos 

fluviais seleccionados da nosa Comunidade Autónoma? 

 

Pazo do Parlamento, 15 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 15/02/2017 19:16:15 

 
Raúl Fernández Fernández na data 15/02/2017 19:16:21 

 
María Luisa Pierres López na data 15/02/2017 19:16:25 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Francisco Casal Vidal, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea,  ao 

abeiro do artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para o súa resposta escrita,  relativa aos retrasos no cobro de subvencións para 

financiar o servizo de vixilancia na confraría de Vilaxoán.                                                             

 

Vimos de coñecer a situación das mariscadoras de Vilaxoán que levan sen cobrar 

as súas capturas desde o mes de decembro.  

Os desaxustes entre a aprobación das subvencións para financiar a vixilancia das 

zonas de marisqueo e o cobro das mesmas ocasiona problemas moi graves de 

tesouraría ás confrarías. Estes problemas son especialmente graves nas 

Confrarías  máis pequenas que non teñen capacidade financeira propia para 

adiantar o diñeiro necesario para pagar aos traballadores de vixilancia.  

É o caso de Vilaxoán, onde a demora no cobro das axudas autonómicas para o 

pago da vixilancia e a asistencia técnica deixa ás mariscadoras sen poder cobrar a 

final de mes o diñeiro que lles corresponde polo seu traballo. Esta situación é 

especialmente grave no mes de decembro onde se concentra unha parte 

importante dos ingresos do ano. 

O diñeiro que corresponde á confraría polas vendas no seu pósito non chega para 

facer fronte a todos os pagos que ten que facer a confraría. Desta maneira as que 

acaban adiantando os fondos son as mariscadoras, á conta das súas propias 

economías. 
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A situación é insoportable, xa que ademais dos gastos mensuais habituais como o 

pago da cota de autónomos que non se perdoa cada fin de mes, únense os gastos 

extraordinarios que calquera familia ten na época de Nadal.  

Os ingresos do mes de xaneiro adoitan ser escasos pola baixada de prezos e polos 

poucos días que se pode marisquear. 

Como consecuencia desta situación, que se repite ano tras ano, algunhas 

mariscadoras optan por levar o produto do seu traballo a outros pósitos de 

confrarías máis grandes que dispoñen de máis recursos financeiros para poder 

pagar aos traballadores de vixilancia entre tanto a Xunta non abona as 

subvencións. Isto pon en risco a viabilidade das confrarías máis pequenas e 

supón xestións e gastos extra ás mariscadoras.  

A este fin, En Marea presenta as seguintes preguntas ao Goberno para a súa 

resposta escrita: 

1.- Cando se convocaron no 2016 as axudas ás confrarías para axudar a financiar 

os traballos de vixilancia e asistencia técnica? 

2.- Cando se resolveron as axudas da citada convocatoria? 

3.- Pensa a Consellería de Pesca aboar de maneira inmediata as axudas para que 

as mariscadoras de Vilaxoán poidan cobrar o seu traballo do mes de decembro? 

4.- En que data se pagará? 

5.- En que data a Consellería de Pesca vai convocar as axudas de 2017? 

 Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2017. 

 

  Asdo.: Francisco Casal Vidal 

   Deputado do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Francisco Casal Vidal na data 16/02/2017 17:38:46 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Luis Bará Torres, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta escrita, relativa á situación do contrato do Servizo de 

Limpeza dos Edificios Administrativos da Xunta de Galiza. 

 

O Comité de Empresa de Compostela de Grupo Norte-Limpeza da Xunta de 

Galiza, puxéronse en contacto co Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

para facernos chegar  toda unha serie de irregularidades que teñen apreciado na 

licitación do Servizo de Limpeza da Xunta de Galiza. 

Con data 31 de outubro de 2014 a Consellaría de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza, asina o contrato de adxudicación do Servizo de Limpeza dos 

Edificios Administrativos da Xunta de Galiza á empresa Limpezas Pisuerga Grupo 

Norte S.A. LIMPISA. A vixencia do contrato establécese por un período de un ano, 

entre o 1 de novembro de 2014 e o 31 de outubro  de 2015. Este contrato foi obxecto de 

diferentes modificacións, a primeira  xa se realizou no mesmo mes da adxudicación do 

contrato, outubro 2014, a seguintes foron: decembro 2014, febreiro 2015, setembro 

2015 e maio 2016. 

Estas modificacións foron acompañadas tamén de diferentes prórrogas do 

contrato: 1 de novembro 2015 a 30 de abril de 2016, 1 de maio 2016 a 31 de outubro 

2016, 1 de novembro 2016 a 30 de novembro de 2016 e do 1 de decembro de 2016 a 30 

de abril de 2017. 
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Os representantes sindicais denuncian que son moitas as irregularidades 

detectadas no cumprimento do contrato, mantemento do número de traballadores/as 

establecido, substitucións, diferenza entre as contías cobradas e as oficiais, persoal que 

aparece no contrato e  na relación de postos de traballo que ninguén coñece, persoal con 

antigüidade recoñecida que non aparece no cadro de persoal poucos meses antes, pluses 

de cuantías moi relevantes que non se corresponden co establecido en convenio…  

Denuncia tamén o Comité de Empresa que a Administración, non só non estivo 

a velar polo cumprimento do contrato, senón que se lle ten denegado sistematicamente a 

documentación do concurso, a pesares de tela solicitado en varias ocasións. 

Lonxe de clarificar a situación, a Xunta de Galiza facía público o 3 de xaneiro o 

novo concurso para a adxudicación do Servizo de Limpeza dos Edificios 

Administrativos da Xunta de Galiza, nun claro exercicio de irresponsabilidade, 

constatada no feito de que a escasos días de rematar o prazo para presentar as ofertas 

sigue sen haber información clara de cal é o número de traballadores/as, dereitos 

recoñecidos, persoal que ten que ser subrogado… Información toda ela relevante para as 

empresas que teñan interese en presentar ofertas. 

 

Diante desta situación formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta 

escrita: 

-Que control ten realizado a Xunta de Galiza do cumprimento do contrato do 

Servizo de Limpeza dos Edificios Administrativos da Xunta de Galiza á empresa 

Limpezas Pisuerga Grupo Norte S.A. LIMPISA, hoxe Grupo Norte Agrupación 

Empresarial de Servicios, S.L ? 
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-Cal é a razón da negativa constante por parte da Xunta a facilitar a información 

dos datos das ofertas técnicas e económicas á presidenta do Comité de Empresa? 

-Coida que poden @s traballadores/as defender os seus dereitos  sin coñecer as 

condicións do contrato? 

-Vai proceder á paralización da licitación do contrato, tal como demanda o 

Comité de Empresa? 

-Cal é a razón de que nun período de pouco máis de dous anos se realicen cinco 

modificacións ao contrato inicial e 4 prórrogas? 

-Coida o Goberno galego, que coa situación descrita, unha  empresa que teña 

intención de presentarse ao concurso, ten a información certeira e precisa?  

 

Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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María Montserrat Prado Cores na data 16/02/2017 18:11:10 

 

Noa Presas Bergantiños na data 16/02/2017 18:11:14 

 

Olalla Rodil Fernández na data 16/02/2017 18:11:19 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 16/02/2017 18:11:22 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 16/02/2017 18:11:25 

 

Ana Pontón Mondelo na data 16/02/2017 18:11:29 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Abel Losada Alvarez, Concepción Burgo 

López e Luis Manuel Alvarez Martínez, deputadas e deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan 

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito. 

 

O  Real Mosteiro de Oia é un antigo mosteiro cisterciense fundado no 

século XII, situado no concello de Oia, na provincia de Pontevedra. O 

conxunto monacal foi  declarado Ben de Interese Cultural no ano 1931. 

 

A súa proximidade ao mar faino destacar entre o resto de mosteiros do 

Císter. Foi esa situación tan estratéxica, fronte a unha cala que actuaba 

como refuxio e abrigo para embarcacións, a que provocou o carácter de 

fortaleza na súa fachada ao mar. 

 

Unha intensa historia vén ligado ao mesmo, servindo non só para acoller ás 

diversas congregacións que o habitaron, senón que actuou tamén como 

lugar de defensa, introdutor de novos produtos alimentarios (millo e 

tomate), o cultivo da vide,  da cría de cabalos en liberdade ( orixe da rapas 

das bestas). 

 

O século XX supuxo para o mosteiro un continuo traspaso de mans. Dende 

o ano 1932 a administración correspondeu ao alcalde do concello, época na 

que sofre os maiores saqueos e abandono. Durante a guerra civil foi 

empregado como cárcere, chegando a albergar a preto de 3.300 de persoas 

presas. 

 

Na actualidade e tras diversas ventas a diferentes propietarios e propietarias 

e sociedades a propiedade recae na sociedade Residencial Monasterio de 

Oia S.A., actual promotora dun proxecto hoteleiro, residencial e turístico. 

 

Este proxecto que contempla a restauración, rehabilitación, e posta en valor 

do conxunto monacal e do seu entorno,  prevé dotar ao complexo dun hotel 

4 estrelas, con capacidade aproximada de 72 habitacións, zonas verdes, un 

centro de talasoterapia anexo e o desenrolo dun equipamento residencial 

nos terreos do ámbito de actuación. 
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O Pleno do Concello de Oia, na súa sesión extraordinaria celebrada o 30 de 

novembro de 2011, aprobou un convenio urbanístico relativo á ordenación 

detallada e a delimitación do polígono que afecta ao mosteiro e ó seu 

entorno inmediato subscrito entre o citado concello e a mercantil 

propietaria do mesmo. 

 

Van para 6 anos dende o comezo dos trámites e a pesar do convenio 

asinado co concello no seu día e de ter sido tratado o tema no Pleno do 

Concello en repetidas ocasións, aínda  non se acadou a aprobación inicial 

da modificación puntual precisa para avanzar nas seguintes fases de 

redacción.   

 

Mentres tanto, este ben catalogado como BIC, está nun estado de abandono 

tal que está a pór en serio perigo a súa correcta conservación.  

 

E se a recuperación deste conxunto patrimonial é primordial, non o é 

menos  o novo uso que se lle pretende dar, que suporá un impulso para o 

emprego e economía local, especialmente nun concello como é o de Oia, 

que perde poboación ano a ano. 

 

Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Coñece a Xunta de Galicia a problemática que arrastra dende hai máis 

dunha década a recuperación do Mosteiro de Santa María A Real de 

Oia? 

2. Considera a Xunta de Galicia ao Mosteiro de Santa María A Real de 

Oia como un elemento estratéxico na promoción do chamado 

“Camiño de Santiago portugués pola costa”? 

3. Ten feito algunha xestión a Xunta de Galicia para favorecer esta 

recuperación patrimonial? 

4. Que tipo de xestión? 

5. Cos propietarios/as do mosteiro? 

6. Co Concello de Oia? 
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7. Que resultados acadaron estas xestións? 

 

 

Pazo do Parlamento, 16 de febreiro de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Abel Losada Alvarez 

  Concepción Burgo López 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 16/02/2017 18:12:52 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 16/02/2017 18:12:58 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 16/02/2017 18:13:03 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 16/02/2017 18:13:09 
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