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ı 6433 (10/MOC-000019)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos centros hospitalarios
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mantemento dos servizos ferroviarios existentes en Galicia, así como a ampliación e mellora da
rede ferroviaria. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 4113, publicada no BOPG nº 57, do
01.02.2017, e debatida na sesión plenaria do 07.03.2017) 21036

ı 6473 (10/MOC-000022)
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Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de igualdade no traballo
entre mulleres e homes. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 5139, publicada no BOPG nº
71, do 22.02.2017, e debatida na sesión plenaria do 07.03.2017) 21037

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
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Aprobación con modificacións

ı 5818 (10/PNP-000496)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
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Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas res-
tricións impostas ás comunidades autónomas mediante as limitacións ás taxas de reposición de
prazas no Sistema Nacional de Saúde, a convocatoria dunha OPE no ano 2017, así como o estable-
cemento dun plan plurianual de contratación na sanidade pública 21037

ı 6054 (10/PNP-000521)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Trenor López, Gonzalo, e trece deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa negociación coa Fegamp
duns criterios claros de prioridade nos investimentos en materia de obras hidráulicas, así como o
establecemento dunha estrutura tarifaria de referencia para a xestión da auga 21037

Aprobación por unanimidade con modificacións

ı 5521 (10/PNP-000466)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula, e Rodríguez Estévez, David
Sobre a execución pola Xunta de Galicia, no ano 2017, das obras do plan de regadío da comarca da
Limia 21038

Aprobación por unanimidade sen modificacións

ı 4820 (10/PNP-000410)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés, e trece deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para garantir o cum-
primento dos obxectivos europeos de cobertura das redes de telecomunicación de nova xeración
e aumentar a eficiencia dos fondos públicos, así como posibilitar o acceso a unha velocidade de 30
megabits por segundo, cando menos, ao 90 % dos habitantes das poboacións de menos de cinco
mil habitantes en Galicia 21038

Rexeitamento da iniciativa

ı 4750 (10/PNP-000401)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o desenvolvemento das súas
competencias en materia de consumo en relación co control dos produtos financeiros emitidos
pola entidades bancarias para os clientes e os seus procesos de comercialización 21039

ı 5390 (10/PNP-000454)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis, e tres deputados/as máis
Sobre o establecemento polo Goberno galego do servizo público de dragaxe portuaria e doutros
espazos do dominio público marítimo-terrestre na Comunidade Autónoma de Galicia, así como a
adquisición dunha embarcación de draga para esta finalidade 21039
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ı 5676 (10/PNP-000481)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel, e catro deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao Go-
berno central en relación coa  oferta pública de emprego para o ano 2017 21040

ı 5688 (10/PNP-000484)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa, e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa memoria histórica

21040
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIóN 8ª, PESCA E MARISqUEO

Aprobación sen modificacións

ı 4830 (10/PNC-000467)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique, e seis deputados/as máis
Sobre as xestións que debe realizar o Goberno galego diante da Unión Europea en relación co tipo
de caixa de medicamentos de primeiros auxilios exixido para as embarcacións da frota de baixura

21040
Arobación por unanimidade con modificacións

ı 3238 (10/PNC-000320)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para evitar a situación de insegu-
ridade existente para os mariñeiros e embarcacións no porto de Corcubión 21041

ı 3751 (10/PNC-000353)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla, e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno do Estado coa empresa Alcoa destinadas a
abrir ao tráfico comercial o dique norte do porto comercial de San Cibrao 21041

Aprobación por unanimidade sen modificacións

ı 4404 (10/PNC-000417)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da ratificación do Convenio 188 da Or-
ganización Internacional do Traballo, referido ás condicións de emprego, traballo e vida a bordo
das persoas que traballan nos barcos de pesca 21042
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Rexeitamento da iniciativa

ı 3326 (10/PNC-000331)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación en que se
atopa a actividade do marisqueo na ría de Sada 21042

ı 5374 (10/PNC-000513)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre a creación polo Goberno galego dos puntos de amarre para embarcacións recreativas nece-
sarios para atender a demanda existente no Porto Chico de Foz 21042

ı 5379 (10/PNC-000514)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e cinco deputados/as máis
Sobre a unificación polo Goberno galego da cota pesqueira galega e a demanda ao Goberno central
de establecemento dun novo modelo de repartición de cotas baseado en criterios de mantemento
da actividade e do emprego 21042

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

ı 6643-385 (10/PRE-000005)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as razóns do estado de parálise en que se atopa o proxecto de posta en marcha do Museo
dos Viños de Galicia na Reitoral de Santo André de Camporredondo, no concello de Ribadavia, a
data estimada para a súa apertura e as previsións do Goberno galego respecto da atribución da
súa xestión, así como o asinamento dalgún convenio para ese fin 21057

ı 6562-1178 (10/PRE-000057)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a información e as medidas previstas polo Goberno galego para resolver as carencias que
presenta o Centro de Saúde de Viana do Bolo en materia de atención pediátrica, así como a garantía
do servizo de matrona na vila 21058

ı 6649-1221 (10/PRE-000062)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre os recursos orzamentarios que vai consignar o Goberno galego para o ano 2017 para o Fondo
de Cooperación Local, a realización dalgún estudo en relación co Fondo de Compensación Interte-
rritorial de Galicia e, se é o caso, a súa aplicación na actualidade, así como os datos referidos á
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asunción pola Xunta de Galicia dos gastos de mantemento dos centros de saúde e de atención pri-
maria 21059

ı 6571-1239 (10/PRE-000064)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as indemnizacións que derivan da sentenza do Tribunal Supremo referida ás licenzas
de construción sobre un xacemento arqueolóxico inventariado en San Cibrao, no concello de
Cervo 21060

ı 6564-1260 (10/PRE-000068)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de creación dunha unidade de ictus
no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense e, se é o caso, dos recursos orzamentarios e
do cronograma previsto para a súa posta en marcha, así como da dotación de recursos humanos,
técnicos e materiais que vai ter 21061

ı 6572-1800 (10/PRE-000109)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre os datos referidos ao alumnado con discapacidade auditiva matriculado nos centros de en-
sinanza secundaria e o cumprimento neles do artigo 7 da Lei 27/2007, do 23 de outubro, polo que
se recoñecen as linguas de signos españolas e se regulan os medios de apoio á comunicación oral
das persoas xordas, con discapacidade auditiva e sordocegas 21062

ı 6639-2432 (10/PRE-000149)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a situación do profesorado dos conservatorios de música traspasado de secundaria 21063

ı 6644-383 (10/PRE-000163)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Fernández Fernández, Raúl
Sobre a data prevista polo Goberno galego para a apertura do Museo dos Viños de Galicia na Rei-
toral de Santo André de Camporredondo, no concello de Ribadavia 21064

ı 6673-400 (10/PRE-000165)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da construción dun novo centro de saúde en Ri-
badavia 21065

ı 6672-959 (10/PRE-000208)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
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Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da xestión levada a cabo no ano 2016 en relación
coas demandas referidas aos problemas de subministración da vacina contra a meninxite B ás ofi-
cinas de farmacia e a súa inclusión no calendario de vacinación autonómico 21066

ı 6560-1077 (10/PRE-000224)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia en relación coas actividades de depósito
de material asfáltico realizadas en solo rústico no lugar de Vilar do Colo, no concello de Cabanas,
declaradas ilegais pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística 21068

ı 6557-1258 (10/PRE-000250)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de creación dunha unidade de ictus
no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense 21069

ı 6561-2092 (10/PRE-000322)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o número de persoas reclusas tratadas coa medicación contra a hepatite C dende a entrada
en vigor do convenio asinado polo Sergas coa Dirección Xeral de Institucións Penitenciarias para a
aplicación do disposto no plan nacional ao respecto 21070

ı 6675-469 (10/PRE-000440)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 13 máis
Sobre as razóns da Consellería de Sanidade para non incluír nunha oferta pública de emprego as
prazas vacantes cubertas con persoal interino no Sergas e as previsións ao respecto 21071

ı 6670-960 (10/PRE-000465)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da xestión levada a cabo no ano 2016 en relación
coas demandas referidas aos problemas de subministración da vacina contra a meninxite B ás ofi-
cinas de farmacia e a súa inclusión no calendario de vacinación autonómico, así como as previsións
ao respecto 21072

ı 6674-991 (10/PRE-000467)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 2 máis
Sobre as razóns da demora e as previsións do Goberno galego respecto da consignación do orzamento
necesario e a execución das obras de construción do novo centro de saúde do Vinteún, en Ourense

21074
ı 6558-1259 (10/PRE-000478)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

21029

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIAX lexislatura. Número 89. 24 de marzo de 2017



Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de creación dunha unidade de ictus
no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense e, se é o caso, dos recursos orzamentarios e
do cronograma previsto para a súa posta en marcha, así como da dotación de recursos humanos,
técnicos e materiais que vai ter 21075

ı 6668-1786 (10/PRE-000493)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da revisión das posibilidades de solicitude de pro-
bas diagnósticas polos facultativos de atención primaria, a súa valoración en relación coa normativa
vixente na materia e a situación do correspondente catálogo do Sergas 21076

ı 6664-3190 (10/PRE-000591)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e servizos que se xubilou no campus da Uni-
versidade de Santiago de Compostela nos últimos seis anos 21077

ı 6665-3191 (10/PRE-000592)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador que se xubilou no campus da Universi-
dade de Santiago de Compostela nos últimos seis anos 21079

ı 6565-3225 (10/PRE-000595)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do afastamento dos límites do tecor, ou terreo ci-
nexeticamente ordenado, de San Vicenzo de Elviña da área urbana do barrio Novo Mesoiro, da Co-
ruña 21081

ı 6563-3269 (10/PRE-000600)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as intencións do Goberno central de modificarlles os tramos do copagamento farmacéutico
ás persoas pensionistas, a posición que vai defender o Goberno galego na Comisión Interterritorial
de Sanidade ao respecto e a avaliación que realiza en relación coa súa implantación e impacto en
Galicia, así como as medidas adoptadas para evitar as súas repercusións na saúde das persoas
afectadas 21082

ı 6655-3444 (10/PRE-000613)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e servizos que se xubilou no Campus de
Lugo, da Universidade de Santiago de Compostela, nos últimos seis anos 21083
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ı 6654-3445 (10/PRE-000614)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador que se xubilou no Campus de Lugo, da
Universidade de Santiago de Compostela, nos últimos seis anos 21085

ı 6646-384 (10/PRE-000618)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as razóns do estado de parálise en que se atopa o proxecto de posta en marcha do Museo
dos Viños de Galicia na Reitoral de Santo André de Camporredondo, no concello de Ribadavia, a
data estimada para a súa apertura e as previsións do Goberno galego respecto da atribución da
súa xestión, así como o asinamento dalgún convenio para ese fin 21087

ı 6568-1238 (10/PRE-000629)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as indemnizacións que derivan da sentenza do Tribunal Supremo referida ás licenzas de
construción sobre un xacemento arqueolóxico inventariado en San Cibrao, no concello de Cervo

21088
ı 6642-1697 (10/PRE-000640)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a declaración das covas de Eirós,
Graxeira e Cabaxa, no concello de Triacastela, como ben de interese cultural, así como para a súa
protección e conservación 21089

ı 6567-1799 (10/PRE-000643)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre os datos referidos ao alumnado con discapacidade auditiva matriculado nos centros de en-
sinanza secundaria e o cumprimento neles do artigo 7 da Lei 27/2007, do 23 de outubro, polo que
se recoñecen as linguas de signos españolas e se regulan os medios de apoio á comunicación oral
das persoas xordas, con discapacidade auditiva e sordocegas 21091

ı 6554-3577 (10/PRE-000662)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e 4 máis
Sobre os datos referidos ás denuncias presentadas e ás sancións impostas no ano 2016 en relación
coas verteduras das industrias de transformación do sector primario nas canles de auga do medio
rural, a realización dalgún seguimento ao respecto, así como o ofrecemento dalgún tipo de axuda
técnica ou asesoramento para mellorar as súas condicións e a existencia dalgunha liña de axudas
para adaptar os sistemas de depuración 21092

ı 6566-3604 (10/PRE-000664)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a información, as análises realizadas e as medidas previstas polo Goberno galego en relación
cos problemas detectados no funcionamento da estación depuradora de augas residuais en probas
de Ribeira 21093

ı 6657-3666 (10/PRE-000666)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e servizos que se xubilou no Campus da Uni-
versidade da Coruña nos últimos seis anos 21094

ı 6656-3667 (10/PRE-000667)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador que se xubilou no Campus da Univer-
sidade da Coruña nos últimos seis anos 21096

ı 6653-3715 (10/PRE-000669)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre os datos referidos ás axudas concedidas pola Xunta de Galicia ás empresas Viriato e Cara-
melo do sector téxtil, a súa posible vinculación ao mantemento do cadro de persoal e as medidas
previstas pola Xunta de Galicia ao respecto 21098

ı 6556-3745 (10/PRE-000671)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a corrección dos déficits de persoal e das deficiencias do Servizo de Urxencias do novo hos-
pital de Vigo 21099

ı 6555-3786 (10/PRE-000673)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel, e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos resultados do sector turístico durante o ano
2016, a disparidade existente entre os datos referidos á chegada de turistas internacionais a Galicia
e os do resto de España e mais as actuacións previstas para a recuperación do sector 21101

ı 6663-3820 (10/PRE-000677)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e servizos que se xubilou no Campus de Fe-
rrol, da Universidade da Coruña, nos últimos seis anos 21103

ı 6662-3821 (10/PRE-000678)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
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Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador que se xubilou no Campus de Ferrol,
da Universidade da Coruña, nos últimos seis anos 21105

ı 6651-3971 (10/PRE-000685)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non manter xuntanzas periódicas coas organizacións sin-
dicais co fin de acadar novos acordos retributivos para o persoal do Sergas e as previsións da Con-
sellería de Sanidade respecto do inicio dun novo proceso de negociación en relación coa situación
laboral dese persoal 21107

ı 6652-3990 (10/PRE-000686)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a sentenza xudicial pola que se anula o concurso para a provisión do posto de xefe do Servizo
de Psiquiatría do Complexo Hospitalario de Pontevedra que tivo lugar en setembro de 2012

21109
ı 6650-4026 (10/PRE-000691)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns do Sergas para non negociar na Mesa Sectorial de Sanidade un acordo para regular
os permisos e as licencias do persoal do Sergas 21111

ı 6658-4083 (10/PRE-000703)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre o número de membros do persoal de administración e servizos que se xubilaron no Campus
de Vigo da Universidade de Vigo dende o 2011 ao 2016 21113

ı 6659-4084 (10/PRE-000704)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre o número de membros do persoal docente e investigador que se xubilaron no Campus de
Vigo da Universidade de Vigo dende o 2011 ao 2016 21115

ı 6648-4124 (10/PRE-000709)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Sergas respecto do inicio da negociación sobre a mellora das condicións de
traballo e salariais do persoal do Sergas 21117

ı 6666-4188 (10/PRE-000714)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e servizos que se xubilou no Campus de
Pontevedra, da Universidade de Vigo, nos últimos seis anos 21119
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ı 6667-4189 (10/PRE-000715)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador que se xubilou no Campus de Ponteve-
dra, da Universidade de Vigo, nos últimos seis anos 21121

ı 6640-4239 (10/PRE-000717)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre os datos referidos á concesión e denegación, dende o curso académico 2008-2009, das bolsas
destinadas ao alumnado que cursa estudos universitarios no Sistema universitario de Galicia que
por causas sobrevidas e imprevistas ten dificultades económicas para continualos 21123

ı 6641-4268 (10/PRE-000718)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel, e Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos aos alumnos transportados e os autobuses que prestan o servizo de trans-
porte escolar en Galicia, así como as infraccións denunciadas polos axentes da Dirección Xeral de
Tráfico durante a campaña especial de vixilancia dos transportes escolares 21125

ı 6660-4434 (10/PRE-000736)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e servizos que se xubilou no Campus de Ou-
rense, da Universidade de Vigo, nos últimos seis anos 21126

ı 6661-4435 (10/PRE-000737)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador que se xubilou no Campus de Ourense,
da Universidade de Vigo, nos últimos seis anos 21128

ı 6605-5658 (10/PRE-000842)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a convocatoria das oposicións anunciadas no ensino público de Galicia para o ano 2017, e a
decisión do Goberno central ao respecto 21130

ı 6559-1078 (10/PRE-000395)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia en relación coas actividades de depósito
de material asfáltico realizadas en solo rústico no lugar de Vilar do Colo, no concello de Cabanas,
declaradas ilegais pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística 21132
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3. Administración do Parlamento de Galicia

3.1. Organización e normas de funcionamento da Administración do Parlamento
de Galicia
3.1.1. Normas e acordos

ı Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 20 de marzo de 2017, polo que se aproban as nor-
mas de creación da sede electrónica e de regulación da xestión electrónica no Parlamento de Ga-
licia 21050
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O Pleno do Parlamento, na sesión do 21 de marzo de 2017, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.5. Mocións
1.3.5.4. Mocións tramitadas

Rexeitamento da iniciativa

- 6433 (10/MOC-000019)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos centros hospitalarios
da área de saúde de Pontevedra. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 4594, publicada no
BOPG nº 67, do 16.02.2017, e debatida na sesión plenaria do 07.03.2017)
BOPG nº 83, do 15.03.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 34 votos a favor, 39 votos en contra e ningunha abs-
tención.

- 6443 (10/MOC-000020)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co sector da automoción.
(Moción a consecuencia da Interpelación nº 2080, publicada no BOPG nº 28, do 14.12.2016, e de-
batida na sesión plenaria do 07.03.2017)
BOPG nº 83, do 15.03.2017

Sométese a votación por puntos e o resultado é o seguinte:

Puntos 1 e 2: rexeitados por 34 votos a favor, 39 votos en contra e ningunha abstención.

Punto 3: rexeitado por 20 votos a favor, 53 votos en contra e ningunha abstención.

- 6448 (10/MOC-000021)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos, e Sánchez García, Antón
Sobre o establecemento dun acordo entre o Goberno galego e o Ministerio de Fomento para o
mantemento dos servizos ferroviarios existentes en Galicia, así como a ampliación e mellora da
rede ferroviaria. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 4113, publicada no BOPG nº 57, do
01.02.2017, e debatida na sesión plenaria do 07.03.2017)
BOPG nº 83, do 15.03.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 34 votos a favor, 39 votos en contra e ningunha abs-
tención.
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- 6473 (10/MOC-000022)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en materia de igualdade no traballo
entre mulleres e homes. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 5139, publicada no BOPG nº
71, do 22.02.2017, e debatida na sesión plenaria do 07.03.2017)
BOPG nº 83, do 15.03.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 34 votos a favor, 39 votos en contra e ningunha abs-
tención.

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.4. Proposicións tramitadas

Aprobación con modificacións

- 5818 (10/PNP-000496)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coas res-
tricións impostas ás comunidades autónomas mediante as limitacións ás taxas de reposición de
prazas no Sistema Nacional de Saúde, a convocatoria dunha OPE no ano 2017, así como o estable-
cemento dun plan plurianual de contratación na sanidade pública
BOPG nº 79, do 08.03.2017

Sométese a votación por puntos e o resultado é o seguinte;

Punto 1: aprobado pola unanimidade dos 75 deputados e deputadas presentes.

Punto 2: aprobado pola unanimidade dos 74 deputados e deputadas presentes.

Punto 3: rexeitado por 28 votos a favor, 41 votos en contra e 6 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:

1. Instar o Goberno de España a eliminar do ordenamento legal as restricións impostas ás comu-
nidades autónomas mediante as limitacións ás taxas de reposición de prazas no Sistema Nacional
de Saúde cando estas afecten postos de traballo de carácter estable.

2. Coa eliminación da taxa de reposición, convocar unha OPE no ano 2017 que chegue ás 1.600
prazas inicialmente anunciadas.»

- 6054 (10/PNP-000521)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Trenor López, Gonzalo, e trece deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa negociación coa Fegamp
duns criterios claros de prioridade nos investimentos en materia de obras hidráulicas, así como o
establecemento dunha estrutura tarifaria de referencia para a xestión da auga 
BOPG nº 79, do 08.03.2017

Sométese a votación e resulta aprobada, con modificacións respecto do texto orixinal, por 54 votos
a favor, 14 votos en contra e 6 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dar prioridade á negociación coa Federación
Galega de Municipios e Provincias co obxecto de acordar, no próximo ano, e en desenvolvemento
dos obxectivos do Protocolo de colaboración e desenvolvemento do Pacto Local para a xestión do
ciclo urbano da auga, os seguintes obxectivos:

— A determinación, mediante consenso coa FEGAMP, de criterios obxectivos de prioridade na ac-
tuación nos investimentos  en materia de obras hidráulicas por parte de Augas de Galicia e de cri-
terios obxectivos de cofinanciamento destes investimentos.

— O establecemento dunha estrutura tarifaria de referencia.»

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 5521 (10/PNP-000466)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula, e Rodríguez Estévez, David
Sobre a execución pola Xunta de Galicia, no ano 2017, das obras do plan de regadío da comarca da
Limia
BOPG nº 75, do 01.03.2017

Sométese a votación e resulta aprobada, con modificacións respecto do texto orixinal, pola unani-
midade dos 75 deputados e deputadas presentes

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a iniciar a licitación das obras do plan de moder-
nización de regadío da comarca da Limia antes de xuño de 2018.»

Aprobación por unanimidade sen modificacións

- 4820 (10/PNP-000410)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Blanco Paradelo, Moisés, e trece deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para garantir o cum-
primento dos obxectivos europeos de cobertura das redes de telecomunicación de nova xeración
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e aumentar a eficiencia dos fondos públicos, así como posibilitar o acceso a unha velocidade de 30
megabits por segundo, cando menos, ao 90 % dos habitantes das poboacións de menos de cinco
mil habitantes en Galicia.
BOPG nº 67, do 16.02.2017

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 75 deputados e
deputadas presentes

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:

1º. Dirixirse ao Goberno de España para colaborar coa Xunta de Galicia para desenvolver unha ac-
tuación conxunta de despregamento de redes de acceso de nova xeración (NGA) de moi alta velo-
cidade (100 Mbps), empregando os fondos europeos dos que dispoñen ambas as administracións,
para garantir o cumprimento dos obxectivos europeos de cobertura das redes de nova xeración á
vez que se aumenta a eficiencia dos fondos públicos.

2º. Dirixirse ao Goberno de España para obrigar os operadores  que resultaron adxudicatarios de blo-
ques de frecuencias na banda de 800 Mhz a completar conxuntamente, antes do 1 de xaneiro de
2020, unha cobertura que permita o acceso a unha velocidade de 30 megabits por segundo (Mbps)
a, cando menos, o 90 % dos habitantes das poboacións de menos de 5.000 habitantes de Galicia.»

Rexeitamento da iniciativa

- 4750 (10/PNP-000401)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para o desenvolvemento das súas
competencias en materia de consumo en relación co control dos produtos financeiros emitidos
pola entidades bancarias para os clientes e os seus procesos de comercialización
BOPG nº 67, do 16.02.2017

Sométese a votación por puntos e o resultado é o seguinte:

Punto 1: rexeitado por 34 votos a favor, 41 votos en contra e ningunha abstención.

Punto 2: rexeitado por 20 votos a favor, 54 votos en contra e ningunha abstención. 

- 5390 (10/PNP-000454)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis, e tres deputados/as máis
Sobre o establecemento polo Goberno galego do servizo público de dragaxe portuaria e doutros
espazos do dominio público marítimo-terrestre na Comunidade Autónoma de Galicia, así como a
adquisición dunha embarcación de draga para esta finalidade
BOPG nº 75, do 01.03.2017
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Sométese a votación e resulta rexeitada por 33 votos a favor, 41 votos en contra e ningunha abs-
tención.

- 5676 (10/PNP-000481)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel, e catro deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao Go-
berno central en relación coa  oferta pública de emprego para o ano 2017
BOPG nº 79, do 08.03.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 34 votos a favor, 41 votos en contra e ningunha abs-
tención.

- 5688 (10/PNP-000484)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa, e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa memoria histórica
BOPG nº 79, do 08.03.2017

Sométese a votación por puntos e o resultado é o seguinte:

Puntos 3 bis a) e 4 c): rexeitados por 19 votos a favor, 41 votos en contra e 14 abstencións.

Resto dos puntos: rexeitados por 34 votos a favor, 41 votos en contra e ningunha abstención.

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIóN 8ª, PESCA E MARISqUEO

A Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 23 de marzo de 2017, adoptou os seguintes
acordos:

Aprobación sen modificacións

- 4830 (10/PNC-000467)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique, e seis deputados/as máis
Sobre as xestións que debe realizar o Goberno galego diante da Unión Europea en relación co tipo
de caixa de medicamentos de primeiros auxilios exixido para as embarcacións da frota de baixura
BOPG nº 66, do 15.02.2017
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Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións por 11 votos a favor, 0 votos en contra
e 1 abstencións.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse á Unión Europea para explicar a reali-
dade da frota de baixura para os efectos de que se simplifiquen as exixencias en relación coas
caixas de medicamentos de primeiros auxilios, adecuándoas ás circunstancias de proximidade, in-
mediata asistencia médica e limitación de espazo a bordo das nosas embarcacións.»

Aprobación por unanimidade con modificacións

- 3238 (10/PNC-000320)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para evitar a situación de insegu-
ridade existente para os mariñeiros e embarcacións no porto de Corcubión
BOPG nº 53, do 26.01.2017

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unani-
midade dos 12 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que, á vista da situación de risco que se pro-
duce no porto de Corcubión debido á problemática de abrigo, afonde e axilice os traballos na pro-
cura de solución necesarias para paliar a situación de inseguridade, e ofreza aos mariñeiros e ás
súas embarcacións un refuxio fiable e adecuado.»

- 3751 (10/PNC-000353)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla, e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno do Estado coa empresa Alcoa destinadas a
abrir ao tráfico comercial o dique norte do porto comercial de San Cibrao
BOPG nº 53, do 26.01.2017

Sométese a votación e resulta aprobada con modificacións respecto do texto orixinal, pola unani-
midade dos 12 deputados e deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que demande do Goberno do Estado que realice
as negociacións oportunas diante da empresa multinacional Alcoa para abrir ao tráfico comercial
o dique norte do porto comercial de San Cibrao, que leva anos en desuso posto que a empresa
multinacional só utiliza o dique sur.»
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Aprobación por unanimidade sen modificacións

- 4404 (10/PNC-000417)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da ratificación do Convenio 188 da Or-
ganización Internacional do Traballo, referido ás condicións de emprego, traballo e vida a bordo
das persoas que traballan nos barcos de pesca
BOPG nº 62, do 08.02.2017

Sométese a votación e resulta aprobada sen modificacións pola unanimidade dos 12 deputados e
deputadas presentes.

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a que se dirixa ao Goberno central e lle exixa que
de forma inmediata ratifique o Convenio 188 da OIT.»

Rexeitamento da iniciativa

- 3326 (10/PNC-000331)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación en que se
atopa a actividade do marisqueo na ría de Sada
BOPG nº 53, do 26.01.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e  0 abstencións.

- 5374 (10/PNC-000513)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre a creación polo Goberno galego dos puntos de amarre para embarcacións recreativas nece-
sarios para atender a demanda existente no Porto Chico de Foz
BOPG nº 75, do 01.03.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

- 5379 (10/PNC-000514)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e cinco deputados/as máis
Sobre a unificación polo Goberno galego da cota pesqueira galega e a demanda ao Goberno central
de establecemento dun novo modelo de repartición de cotas baseado en criterios de mantemento
da actividade e do emprego
BOPG nº 75, do 01.03.2017
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Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2017
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 20 de marzo de 2017, tivo coñecemento das respostas
da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

- 6643 - 385 (10/PRE-000005)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as razóns do estado de parálise en que se atopa o proxecto de posta en marcha do Museo
dos Viños de Galicia na Reitoral de Santo André de Camporredondo, no concello de Ribadavia, a
data estimada para a súa apertura e as previsións do Goberno galego respecto da atribución da
súa xestión, así como o asinamento dalgún convenio para ese fin

- 6562 - 1178 (10/PRE-000057)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a información e as medidas previstas polo Goberno galego para resolver as carencias que
presenta o Centro de Saúde de Viana do Bolo en materia de atención pediátrica, así como a garantía
do servizo de matrona na vila

- 6649 - 1221 (10/PRE-000062)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre os recursos orzamentarios que vai consignar o Goberno galego para o ano 2017 para o Fondo
de Cooperación Local, a realización dalgún estudo en relación co Fondo de Compensación Interte-
rritorial de Galicia e, se é o caso, a súa aplicación na actualidade, así como os datos referidos á asun-
ción pola Xunta de Galicia dos gastos de mantemento dos centros de saúde e de atención primaria

- 6571 - 1239 (10/PRE-000064)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as indemnizacións que derivan da sentenza do Tribunal Supremo referida ás licenzas de
construción sobre un xacemento arqueolóxico inventariado en San Cibrao, no concello de Cervo

- 6564 - 1260 (10/PRE-000068)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de creación dunha unidade de ictus
no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense e, se é o caso, dos recursos orzamentarios e
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do cronograma previsto para a súa posta en marcha, así como da dotación de recursos humanos,
técnicos e materiais que vai ter

- 6572 - 1800 (10/PRE-000109)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre os datos referidos ao alumnado con discapacidade auditiva matriculado nos centros de en-
sinanza secundaria e o cumprimento neles do artigo 7 da Lei 27/2007, do 23 de outubro, polo que
se recoñecen as linguas de signos españolas e se regulan os medios de apoio á comunicación oral
das persoas xordas, con discapacidade auditiva e sordocegas

- 6639 - 2432 (10/PRE-000149)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a situación do profesorado dos conservatorios de música traspasado de secundaria

- 6644 - 383 (10/PRE-000163)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Fernández Fernández, Raúl
Sobre a data prevista polo Goberno galego para a apertura do Museo dos Viños de Galicia na Rei-
toral de Santo André de Camporredondo, no concello de Ribadavia

- 6673 - 400 (10/PRE-000165)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da construción dun novo centro de saúde en Ri-
badavia

- 6672 - 959 (10/PRE-000208)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da xestión levada a cabo no ano 2016 en relación
coas demandas referidas aos problemas de subministración da vacina contra a meninxite B ás ofi-
cinas de farmacia e a súa inclusión no calendario de vacinación autonómico

- 6560 - 1077 (10/PRE-000224)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia en relación coas actividades de depósito
de material asfáltico realizadas en solo rústico no lugar de Vilar do Colo, no concello de Cabanas,
declaradas ilegais pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

- 6557 - 1258 (10/PRE-000250)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de creación dunha unidade de ictus
no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
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- 6561 - 2092 (10/PRE-000322)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o número de persoas reclusas tratadas coa medicación contra a hepatite C dende a entrada
en vigor do convenio asinado polo Sergas coa Dirección Xeral de Institucións Penitenciarias para a
aplicación do disposto no plan nacional ao respecto

- 6675 - 469 (10/PRE-000440)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 13 máis
Sobre as razóns da Consellería de Sanidade para non incluír nunha oferta pública de emprego as
prazas vacantes cubertas con persoal interino no Sergas e as previsións ao respecto

- 6670 - 960 (10/PRE-000465)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da xestión levada a cabo no ano 2016 en relación
coas demandas referidas aos problemas de subministración da vacina contra a meninxite B ás ofi-
cinas de farmacia e a súa inclusión no calendario de vacinación autonómico, así como as previsións
ao respecto

- 6674 - 991 (10/PRE-000467)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 2 máis
Sobre as razóns da demora e as previsións do Goberno galego respecto da consignación do orza-
mento necesario e a execución das obras de construción do novo centro de saúde do Vinteún, en
Ourense

- 6558 - 1259 (10/PRE-000478)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de creación dunha unidade de ictus
no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense e, se é o caso, dos recursos orzamentarios e
do cronograma previsto para a súa posta en marcha, así como da dotación de recursos humanos,
técnicos e materiais que vai ter

- 6668 - 1786 (10/PRE-000493)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da revisión das posibilidades de solicitude de pro-
bas diagnósticas polos facultativos de atención primaria, a súa valoración en relación coa normativa
vixente na materia e a situación do correspondente catálogo do Sergas

- 6664 - 3190 (10/PRE-000591)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
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Sobre os datos referidos ao persoal de administración e servizos que se xubilou no campus da Uni-
versidade de Santiago de Compostela nos últimos seis anos

- 6665 - 3191 (10/PRE-000592)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador que se xubilou no campus da Universi-
dade de Santiago de Compostela nos últimos seis anos

- 6565 - 3225 (10/PRE-000595)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do afastamento dos límites do tecor, ou terreo ci-
nexeticamente ordenado, de San Vicenzo de Elviña da área urbana do barrio Novo Mesoiro, da Co-
ruña

- 6563 - 3269 (10/PRE-000600)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as intencións do Goberno central de modificarlles os tramos do copagamento farmacéutico ás
persoas pensionistas, a posición que vai defender o Goberno galego na Comisión Interterritorial de
Sanidade ao respecto e a avaliación que realiza en relación coa súa implantación e impacto en Galicia,
así como as medidas adoptadas para evitar as súas repercusións na saúde das persoas afectadas

- 6655 - 3444 (10/PRE-000613)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e servizos que se xubilou no Campus de
Lugo, da Universidade de Santiago de Compostela, nos últimos seis anos

- 6654 - 3445 (10/PRE-000614)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador que se xubilou no Campus de Lugo, da
Universidade de Santiago de Compostela, nos últimos seis anos

- 6646 - 384 (10/PRE-000618)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Fernández Fernández, Raúl
Sobre as razóns do estado de parálise en que se atopa o proxecto de posta en marcha do Museo
dos Viños de Galicia na Reitoral de Santo André de Camporredondo, no concello de Ribadavia, a
data estimada para a súa apertura e as previsións do Goberno galego respecto da atribución da
súa xestión, así como o asinamento dalgún convenio para ese fin

- 6568 - 1238 (10/PRE-000629)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

21046

X lexislatura. Número 89. 24 de marzo de 2017



Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as indemnizacións que derivan da sentenza do Tribunal Supremo referida ás licenzas de
construción sobre un xacemento arqueolóxico inventariado en San Cibrao, no concello de Cervo

- 6642 - 1697 (10/PRE-000640)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a declaración das covas de Eirós,
Graxeira e Cabaxa, no concello de Triacastela, como ben de interese cultural, así como para a súa
protección e conservación

- 6567 - 1799 (10/PRE-000643)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre os datos referidos ao alumnado con discapacidade auditiva matriculado nos centros de en-
sinanza secundaria e o cumprimento neles do artigo 7 da Lei 27/2007, do 23 de outubro, polo que
se recoñecen as linguas de signos españolas e se regulan os medios de apoio á comunicación oral
das persoas xordas, con discapacidade auditiva e sordocegas

- 6554 - 3577 (10/PRE-000662)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e 4 máis
Sobre os datos referidos ás denuncias presentadas e ás sancións impostas no ano 2016 en relación
coas verteduras das industrias de transformación do sector primario nas canles de auga do medio
rural, a realización dalgún seguimento ao respecto, así como o ofrecemento dalgún tipo de axuda
técnica ou asesoramento para mellorar as súas condicións e a existencia dalgunha liña de axudas
para adaptar os sistemas de depuración

- 6566 - 3604 (10/PRE-000664)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a información, as análises realizadas e as medidas previstas polo Goberno galego en relación
cos problemas detectados no funcionamento da estación depuradora de augas residuais en probas
de Ribeira

- 6657 - 3666 (10/PRE-000666)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e servizos que se xubilou no Campus da Uni-
versidade da Coruña nos últimos seis anos

- 6656 - 3667 (10/PRE-000667)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador que se xubilou no Campus da Univer-
sidade da Coruña nos últimos seis anos
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- 6653 - 3715 (10/PRE-000669)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre os datos referidos ás axudas concedidas pola Xunta de Galicia ás empresas Viriato e Cara-
melo do sector téxtil, a súa posible vinculación ao mantemento do cadro de persoal e as medidas
previstas pola Xunta de Galicia ao respecto

- 6556 - 3745 (10/PRE-000671)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a corrección dos déficits de persoal e das deficiencias do Servizo de Urxencias do novo hos-
pital de Vigo

- 6555 - 3786 (10/PRE-000673)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel, e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos resultados do sector turístico durante o ano
2016, a disparidade existente entre os datos referidos á chegada de turistas internacionais a Galicia
e os do resto de España e mais as actuacións previstas para a recuperación do sector
BOPG nº 56, do 31.01.2017

- 6663 - 3820 (10/PRE-000677)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e servizos que se xubilou no Campus de Fe-
rrol, da Universidade da Coruña, nos últimos seis anos

- 6662 - 3821 (10/PRE-000678)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador que se xubilou no Campus de Ferrol,
da Universidade da Coruña, nos últimos seis anos

- 6651 - 3971 (10/PRE-000685)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non manter xuntanzas periódicas coas organizacións sin-
dicais co fin de acadar novos acordos retributivos para o persoal do Sergas e as previsións da Con-
sellería de Sanidade respecto do inicio dun novo proceso de negociación en relación coa situación
laboral dese persoal

- 6652 - 3990 (10/PRE-000686)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a sentenza xudicial pola que se anula o concurso para a provisión do posto de xefe do Servizo
de Psiquiatría do Complexo Hospitalario de Pontevedra que tivo lugar en setembro de 2012
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- 6650 - 4026 (10/PRE-000691)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns do Sergas para non negociar na Mesa Sectorial de Sanidade un acordo para regular
os permisos e as licencias do persoal do Sergas

- 6658 - 4083 (10/PRE-000703)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre o número de membros do persoal de administración e servizos que se xubilaron no Campus
de Vigo da Universidade de Vigo dende o 2011 ao 2016

- 6659 - 4084 (10/PRE-000704)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre o número de membros do persoal docente e investigador que se xubilaron no Campus de
Vigo da Universidade de Vigo dende o 2011 ao 2016

- 6648 - 4124 (10/PRE-000709)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Sergas respecto do inicio da negociación sobre a mellora das condicións de
traballo e salariais do persoal do Sergas

- 6666 - 4188 (10/PRE-000714)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e servizos que se xubilou no Campus de
Pontevedra, da Universidade de Vigo, nos últimos seis anos

- 6667 - 4189 (10/PRE-000715)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador que se xubilou no Campus de Ponteve-
dra, da Universidade de Vigo, nos últimos seis anos

- 6640 - 4239 (10/PRE-000717)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre os datos referidos á concesión e denegación, dende o curso académico 2008-2009, das bolsas
destinadas ao alumnado que cursa estudos universitarios no Sistema universitario de Galicia que
por causas sobrevidas e imprevistas ten dificultades económicas para continualos

- 6641 - 4268 (10/PRE-000718)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel, e Burgo López, María de la Concepción
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Sobre os datos referidos aos alumnos transportados e os autobuses que prestan o servizo de trans-
porte escolar en Galicia, así como as infraccións denunciadas polos axentes da Dirección Xeral de
Tráfico durante a campaña especial de vixilancia dos transportes escolares

- 6660 - 4434 (10/PRE-000736)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal de administración e servizos que se xubilou no Campus de Ou-
rense, da Universidade de Vigo, nos últimos seis anos

- 6661 - 4435 (10/PRE-000737)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción
Sobre os datos referidos ao persoal docente e investigador que se xubilou no Campus de Ourense,
da Universidade de Vigo, nos últimos seis anos

- 6605 - 5658 (10/PRE-000842)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a convocatoria das oposicións anunciadas no ensino público de Galicia para o ano 2017, e a
decisión do Goberno central ao respecto

- 6559 - 1078 (10/PRE-000395)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as medidas que está a adoptar a Xunta de Galicia en relación coas actividades de depósito
de material asfáltico realizadas en solo rústico no lugar de Vilar do Colo, no concello de Cabanas,
declaradas ilegais pola Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

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

3. Administración do Parlamento de Galicia

3.1. Organización e normas de funcionamento da Administración do Parlamento
de Galicia
3.1.1. Normas e acordos

Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 20 de marzo de 2017, polo que se aproban
as normas de creación da sede electrónica e de regulación da xestión electrónica no Par-
lamento de Galicia

O impulso da Administración electrónica resulta determinante para o cumprimento dos principios
previstos no artigo 103 da Constitución e para a efectivización da seguridade xurídica que se predica
como principio reitor dos poderes públicos no artigo 9.3 do texto constitucional.

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

21050

X lexislatura. Número 89. 24 de marzo de 2017



Desde hai tempo, o Parlamento de Galicia, en exercicio da súa potestade de autoorganización pre-
vista no artigo 30.1.2ª do Regulamento do Parlamento de Galicia, ten incorporadas as tecnoloxías
da información ao seu funcionamento ordinario. Mediante Acordo da Mesa do 8 de maio de 2006,
aprobáronse as normas de desenvolvemento do Regulamento da Cámara para a utilización de téc-
nicas electrónicas, informáticas e telemáticas na actividade parlamentaria, a través das cales se re-
gulou o Rexistro telemático, para a presentación de documentación de índole parlamentaria.

Mediante acordo da Mesa do Parlamento de Galicia do 20 de maio de 2014 aprobouse o sistema
de xestión de seguridade da información do Parlamento de Galicia. 

Co fin de actualizar ese sistema de xestión, recentemente, mediante acordo da Mesa do Parlamento
de Galicia do 23 de xaneiro de 2017 aprobáronse as normas sobre a política de seguridade da in-
formación do Parlamento de Galicia.

As reformas normativas acontecidas nos últimos anos e os avances tecnolóxicos producidos de-
terminan a conveniencia de seguir avanzando na implantación da Administración electrónica, do-
tándoa de novas funcionalidades.

A presente disposición ten por obxecto a creación e regulación do acceso á sede electrónica do Par-
lamento de Galicia, a incorporación ao Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia das funcionalidades
relativas á presentación e recepción de documentos de natureza administrativa por medios elec-
trónicos, a regulación do Arquivo electrónico único, así como a definición da política de sinatura
electrónica e certificados.

En consecuencia, a Mesa do Parlamento de Galicia, ao abeiro do establecido nos artigos 30.1.2ª do
Regulamento do Parlamento de Galicia e 3 do Regulamento de organización e funcionamento da
Administración do Parlamento de Galicia, dispón:

CAPÍTULO I
A sede electrónica

Artigo 1 

Créase a sede electrónica do Parlamento de Galicia, accesible a través do seu portal corporativo no
enderezo electrónico https://sede.parlamentodegalicia.gal

Artigo 2

1. A titularidade da sede electrónica correspóndelle ao Parlamento de Galicia.

2. O órgano responsable da sede electrónica será a Oficialía Maior do Parlamento de Galicia. A súa
xestión atribúeselle ao Servizo de Tecnoloxías da Información.

Artigo 3

Todos os servizos e contidos da sede electrónica respectarán os principios de accesibilidade, trans-
parencia, igualdade e usabilidade. 
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Na sede electrónica proporcionarase información acerca dos sistemas operativos e navegado-
res que poidan ser utilizados para o acceso tanto para a sede electrónica como ao Rexistro elec-
trónico xeral do Parlamento de Galicia, así como o formato dos documentos electrónicos
admisibles.

Artigo 4

Os contidos mínimos que se incluirán na sede electrónica do Parlamento de Galicia serán os se-
guintes:

a) Identificación da sede, do órgano titular desta e dos responsables da xestión.

b) Normativa de aplicación da sede electrónica.

c) Servizos de asesoramento electrónico ao usuario e información necesaria para a correcta utili-
zación da sede electrónica, incluíndo o mapa da sede, coa determinación da estrutura de navega-
ción e de todo o relacionado coa propiedade intelectual.

d) Relación de servizos e procedementos dispoñibles na sede electrónica, que constarán nunha
carta de servizos, relativos polo menos á información pública, participación cidadá, presentación
de facturas, presentación de documentación relativa á contratación pública (portal de licitación
electrónica), presentación de documentación relativa a procesos de selección de persoal, e en
xeral á presentación de calquera outro tipo de documentación dirixida a calquera Administración
pública.

e) Sistema de verificación dos certificados da sede.

f) Política e relación de sistemas de sinatura electrónica que sexan admisibles na sede electrónica.

g) Servizos de comprobación da autenticidade e integridade dos documentos susceptibles de com-
probación a través dun código seguro de verificación.

h) Servizos de verificación de selos electrónicos empregados no ámbito dos procedementos e trá-
mites da Administración parlamentaria.

i) Acceso ás publicacións oficiais.

j) Acceso ao estado de tramitación dos expedientes habilitados para tal efecto.

k) Data e hora oficial, e días declarados oficialmente como inhábiles, así como efectos do silencio
administrativo.

l) Relación actualizada de trámites que poden efectuarse ao seu través.

m) Calquera outro contido que resulte exixible de acordo coa lexislación aplicable ao Parlamento
de Galicia.
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Artigo 5

A canle de acceso telefónico é o 981551300

Así mesmo, poderase obter información presencial no Parlamento de Galicia ou por calquera das
formas previstas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das ad-
ministracións públicas.

CAPÍTULO II
O Rexistro electrónico xeral do Parlamento de Galicia

Artigo 6

1. Incorpóranse ao Rexistro xeral do Parlamento de Galicia as funcionalidades relativas á presen-
tación e recepción de documentos de natureza administrativa, por medios electrónicos.

2. A presentación e recepción de documentación de natureza parlamentaria efectuarase de acordo
co establecido nas Normas de desenvolvemento do Regulamento da Cámara para a utilización de
técnicas electrónicas, informáticas e telemáticas na actividade parlamentaria, que teñen carácter
de disposición parlamentaria e non administrativa.

Artigo 7

Non se terán por presentados no Rexistro electrónico xeral do Parlamento de Galicia aqueles do-
cumentos ou información cuxo réxime especial estableza outra forma de presentación.

Artigo 8

A organización e funcionamento do Rexistro electrónico xeral axustarase ao disposto na lexislación
vixente aplicable ao Parlamento de Galicia, e deberá cumprir as garantías e medidas de seguridade
previstas na lexislación en materia de protección de datos de carácter persoal.

Artigo 9

Corresponderalle a xestión do Rexistro electrónico xeral do Parlamento de Galicia ao Servizo de
Asistencia Parlamentaria, co apoio técnico do Servizo de Tecnoloxías da Información, dependentes
da Oficialía Maior do Parlamento de Galicia.

CAPÍTULO III
Arquivo electrónico único e custodia dos documentos electrónicos

Artigo 10

1. A constancia de documentos e actuacións en todo arquivo electrónico deberase realizar de xeito
que se facilite o cumprimento das obrigas de transparencia, ofrecendo unha información puntual,
áxil e actualizada. 
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2. Todos os documentos utilizados nas actuacións administrativas se almacenarán por medios elec-
trónicos, agás cando non sexa posible e así se acredite de forma xustificada. 

Almacenaranse no seu soporte orixinal os documentos en soporte físico que non sexa posible in-
corporar ao expediente electrónico mediante copia electrónica auténtica, nos termos legalmente
previstos. 

3. En todo caso, o Parlamento de Galicia poderá dispoñer o arquivo dos documentos electrónicos
que precise e considere axeitado para a súa mellor constancia e xestión.

4. Sen prexuízo do establecido no apartado anterior, o Parlamento de Galicia dispoñerá, en todo
caso, dun Arquivo electrónico único de documentos electrónicos correspondentes aos procede-
mentos administrativos finalizados, que será xestionado consonte a Norma técnica de interopera-
bilidade de xestión de documentos electrónicos aprobada mediante Resolución do 28 de xuño de
2012, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas. 

Artigo 11

1. Os documentos electrónicos que conteñan actos administrativos que afecten os dereitos ou in-
tereses dos particulares deberán conservarse en soportes desta natureza, xa sexa no mesmo for-
mato a partir do que se orixinou o documento ou noutro calquera que asegure a identidade e
integridade da información necesaria para reproducilo. 

2. Os documentos electrónicos correspondentes a procedementos finalizados deberán conservarse
nun formato que permita garantir a autenticidade, integridade e conservación do documento, así
como a súa consulta con independencia do tempo transcorrido desde a súa emisión, podendo para
tal efecto procederse ao cambio do seu formato orixinal ao formato de conservación, mediante a
produción da correspondente copia electrónica auténtica. 

3. Non obstante o establecido nos parágrafos anteriores, os documentos electrónicos deberanse
conservar preferentemente no seu formato orixinal, incluíndo a súa sinatura electrónica e meta-
datos, mentres persista o seu valor probatorio. 

4. O Parlamento de Galicia arbitrará os procedementos necesarios para o traslado dos datos a ou-
tros formatos e soportes que garantan o acceso desde diferentes aplicacións, mediante a aproba-
ción pola Mesa das normas de política de xestión de documentos electrónicos do Parlamento de
Galicia. Estas normas tamén regularán a xestión do Arquivo electrónico único como repositorio
único e centralizado dos documentos e expedientes electrónicos e establecerán o cadro de clasifi-
cación dos documentos do Parlamento para poder definir os niveis de seguridade e de acceso e
asignar os prazos de conservación de documentos.

Artigo 12

1. Os medios ou soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas de se-
guridade, de acordo co previsto no Esquema Nacional de Seguridade, que garantan a integridade,
autenticidade, confidencialidade, calidade, proteción e conservación dos documentos almacenados. 
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2. En particular, todos os arquivos electrónicos asegurarán a identificación dos usuarios e o con-
trol de accesos, o cumprimento das garantías previstas na lexislación de protección de datos,
así como a recuperación e conservación a longo prazo dos documentos electrónicos producidos
que así o requiran, de acordo coas especificacións sobre o ciclo de vida dos servizos e sistemas
utilizados. 

Artigo 13

1. O Arquivo electrónico único de documentos electrónicos correspondentes a procedementos fi-
nalizados resultará compatible cos diversos sistemas e redes de arquivos nos termos previstos na
lexislación vixente, e respectará a repartición de responsabilidades sobre a custodia ou traspaso
correspondente. O Parlamento de Galicia poderá establecer liñas de cooperación ou adherirse a
outras plataformas de xestión de documentos electrónicos existentes. 

2. Así mesmo, o Arquivo electrónico único resultará compatible coa continuidade do arquivo histó-
rico do Parlamento de Galicia, de acordo coa correspondente normativa de aplicación. 

3. A eliminación de documentos electrónicos deberá ser autorizada de acordo co disposto na nor-
mativa aplicable. 

Artigo 14

1. O acceso dos cidadáns aos documentos e expedientes electrónicos efectuarase no marco do es-
tablecido polo Parlamento de Galicia na súa política de xestión de documentos electrónicos, e no
resto da normativa que resulte de aplicación. 

2. O acceso das restantes administracións públicas aos documentos e arquivos electrónicos re-
gulados nas presentes normas cando o solicitante exercite o seu dereito a non achegar docu-
mentos xa achegados anteriormente na Administración parlamentaria, realizarase con plena
suxeición aos límites previstos na lexislación reguladora do dereito de acceso á información pú-
blica, e sempre que a documentación non tiver sido eliminada conforme o previsto na normativa
reguladora

CAPÍTULO IV
Política de sinatura electrónica e certificados

Artigo 15

Adóptase como política de sinatura electrónica e de certificados da Administración parlamentaria
a política de sinatura electrónica e de certificados da Administración xeral do Estado (OID
2.16.724.1.3.1.1.2.1.9).

Artigo 16

A Administración parlamentaria empregará os formatos admitidos na política de sinatura electró-
nica e de certificados da Administración xeral do Estado segundo os seguintes criterios:
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a) O uso obrigatorio do formato PDF/A con sinatura electrónica PAdES para todos os documentos
que teñan como destinatarios cidadáns ou outras administracións públicas, salvo restricións de
formato ou pola utilización doutros estándares de interoperabilidade xa establecidos.

b) O uso do formato CAdES só naqueles supostos en que aspectos relacionados co volume dos fi-
cheiros ou o rendemento dos sistemas que os xestionan desaconsellen o uso dos formatos PAdES
e XAdES.

Artigo 17

Respecto da recomendación establecida no número 3.6 «Regras de uso algoritmos» da política da
Administración xeral do Estado, a Administración parlamentaria determina que para a creación da
sinatura electrónica se utilizará o algoritmo de sinatura RSA/SHA2, cun hash mínimo de 256 bits
(RSA/SHA2-256 ou RSA/SHA2-512). No caso de documentos de arquivo e custodia deberase utilizar
o algoritmo de sinatura RSA/SHA2, cun hash mínimo de 512 bits (RSA/SHA2-512). 

Disposición transitoria única

A implantación da sede electrónica levarase a cabo de xeito gradual, en función do necesario des-
envolvemento técnico que haxa que realizar.

Disposición derradeira única

Estas normas entrarán en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia.

Santiago de Compostela, 21 de marzo 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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RS/ms

En  relación  coa  pregunta  con  resposta  escrita  número:  5658, formulada  polo  Grupo

Parlamentario de En Marea,  a iniciativa de dona Luca Chao Pérez e dona María de los

Ángeles  Cuña Bóveda,  sobre  “a convocatoria  das oposicións anunciadas no ensino

público de Galicia para o ano 2017, e a decisión do Goberno central ao respecto”,

(publicada no BOPG número 80 do 9 de marzo de 2017), teño a honra de enviarlle, para así

dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,  a

contestación  formulada  pola  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación

Universitaria, que ten o seguinte contido:

“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión plenaria

do 7.03.2017- polo conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ao darlle

resposta á pregunta 5590 sobre o mesmo tema. Remitímonos ao alí exposto.”

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

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2017

A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parlamentarias

Blanca García-Señoráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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