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Grupo Parlamentario de En Marea
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ı 15484 (10/POC-002802)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o balance que fai a Consellería do Mar do uso, para a trazabilidade nos produtos pesqueiros,
dun método telemático punteiro a nivel europeo, a través da Plataforma Tecnolóxica da Pesca e
por medio dos terminais Ticpesc existentes nos portos de titularidade autonómica, así como os
datos que manexa esa plataforma e a súa utilidade 50183

ı 15488 (10/POC-002803)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a información da Consellería de Sanidade en relación coas denuncias dos profesionais do
Centro de Saúde da Laracha referidas a posibles e continuos abusos do sistema público de saúde
por parte da dirección dun fogar residencial de carácter privado e con ánimo de lucro, a compro-
bación da veracidade da información publicitaria da páxina web do centro e as actuacións previstas
ao respecto 50185

ı 15489 (10/POC-002804)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns da demora e o prazo previsto polo Goberno galego para entregarlle a todo o per-
soal ao seu servizo, cando as condicións e natureza do traballo o requiran, a roupa e o calzado de
traballo homologados e de uso obrigatorio establecidos no V Convenio colectivo 50188

ı 15490 (10/POC-002805)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os prazos previstos pola Xunta de Galicia para a apertura das plantas pechadas, con motivo
das obras, na Residencia de Maiores de Caranza, de Ferrol, así como a execución das obras pen-
dentes e as súas intencións respecto da cobertura das demandas de persoal do centro 50190

ı 15491 (10/POC-002806)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as repercusións, nos dereitos laborais e retributivos adquiridos polo persoal laboral tem-
poral que sufra a renovación do contrato, da modificación que introduce na Lei do emprego pú-
blico de Galicia o artigo 12 do título II da Lei de medidas fiscais, administrativas e de ordenación
que acompaña os orzamentos de 2017, así como as previsións do Goberno galego respecto da
convocatoria dunha mesa de diálogo cos representantes sindicais e a convocatoria dunha oferta
pública de emprego 50193

ı 15492 (10/POC-002807)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para atender as demandas existentes en materia de
persoal, o arranxo das instalacións e a adotación de medios materiais na Residencia Asistida de
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Maiores de Oleiros, as razóns que hai para non cubrir as baixas dos traballadores do centro e a súa
opinión en relación coa adaptación das ratios de persoal ás características da residencia, así como
a valoración da Consellería de Política Social respecto do ingreso neste tipo de centros de persoas
con trastornos psiquiátricos procedentes dos hospitais psiquiátricos 50195

ı 15493 (10/POC-002808)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 10 máis
Sobre o balance que fai o Goberno galego en relación coas actuacións levadas a cabo polo Consor-
cio Casco Vello de Vigo desde a súa creación, o número de vivendas e locais comerciais rehabilitados
e as actividades previstas para o futuro tras o remate en 2017 do actual convenio entre a Xunta de
Galicia e o Concello de Vigo 50198

ı 15494 (10/POC-002809)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a información do Goberno galego en relación cos problemas de precariedade do persoal e
de atención ás persoas usuarias existentes na residencia para persoas maiores Divina Pastora, así
como a súa opinión respecto do funcionamento do centro 50200

ı 15496 (10/POC-002810)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os prazos previstos polo Goberno galego para a reposición da totalidade dos dereitos reflec-
tidos no V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia e a continuación das
negociacións coas organizacións sindicais en relación coas categorías profesionais, así como as ra-
zóns existentes para non aplicar as reflectidas nese convenio 50202

ı 15501 (10/POC-002811)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 8 máis
Sobre as actuacións que está a desenvolver a Xunta de Galicia de xeito cotián en materia de con-
servación de estradas, as súas prioridades ao respecto e o balance que fai en relación co desenvol-
vemento do Plan de reforzos de firme 50204

ı 15507 (10/POC-002812)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego para adaptar os vehículos que pres-
tan o servizo de taxi ás persoas con diversidade funcional 50206

ı 15508 (10/POC-002813)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre os avances producidos no marco do Plan Renove das estacións de autobuses cara á súa re-
modelación e a garantía dun mellor servizo ao cidadán 50208
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ı 15516 (10/POC-002814)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre os investimentos previstos polo Goberno galego nos terreos do Alto dos Vales para mellorar os
equipamentos sanitarios de Lalín, os seus prazos de execución e as súas características, así como os
usos que van ter e as melloras que vai poñer en marcha a Consellería de Sanidade na zona 50210

ı 15532 (10/POC-002815)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a situación en que se atopa e as previsións do Goberno galego respecto da redacción e licitación
do proxecto de construción dun centro público de atención ás persoas con discapacidade de máis
de 21 anos na provincia de Ourense, así como a data estimada para a súa entrada en funcionamento

50214
ı 15541 (10/POC-002816)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o compromiso da Xunta de Galicia en relación coa construción dunha estación depuradora
de augas residuais no concello de Poio, os datos referidos ás súas posibles localizacións e os prazos
previstos para ese fin, así como para o saneamento da ría de Pontevedra 50217

ı 15544 (10/POC-002817)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os informes das consellarías de Sanidade e de Política Social referidos á problemática existente
en relación cun fogar residencial de carácter privado e con ánimo de lucro da Laracha, a comunica-
ción que hai entre a dirección do Sergas e a Dirección Xeral de Maiores ao respecto, así como a va-
loración da Consellería de Política Social acerca do establecemento dunha nova regulación legal na
que se exixa a todos os centros privados a dispoñibilidade de persoal sanitario propio 50219

ı 15560 (10/POC-002818)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración e as actuacións que vai levar a cabo a Consellería de Política Social en relación
co aumento das denuncias referidas ás condicións laborais do persoal dos centros de atención di-
recta dependentes dela, así como a demanda de creación de novos centros 50222

ı 15561 (10/POC-002819)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a información do Goberno galego respecto das denuncias presentadas en Galicia en relación
coas secuelas da cirurxía refractiva e a publicidade enganosa referida a esta, o número de inter-
vencións que se levan a cabo e as follas de información que se entregan aos pacientes 50225

ı 15562 (10/POC-002820)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre as actuacións e as medidas que vai levar a cabo o Goberno galego en relación cos problemas e
deficiencias detectadas na xestión e no funcionamento do Servizo de Atención de Emerxencias desde o
seu traslado ao novo centro da Estrada, as súas previsións para o conxunto dos servizos de emerxencias
de Galicia, así como a reversión das privatizacións deses servizos e a asunción da súa xestión directa

50228
ı 15563 (10/POC-002821)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a opinión do Goberno galego referida á xestión levada a cabo pola Xerencia de Xestión Inte-
grada de Ferrol en relación co servizo de limpeza dos centros hospitalarios, a súa información res-
pecto dos requirimentos da Inspección de Traballo relativos ao Plan de xestión de residuos e as
propostas da Xunta de Galicia para garantir a calidade do servizo e os dereitos do persoal, así como
as súas previsións no tocante á asunción da xestión directa do servizo 50231

ı 15564 (10/POC-002822)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Vázquez Verao, Paula
Sobre os datos referidos ás salas destinadas nos xulgados de Galicia á atención e protección dos
menores testemuñas ou vítimas de violencia de xénero, así como ás avaliacións de testemuño in-
fantil realizados polo Imelga desde o ano 2015 e ao tempo medio de demora existente entre a pre-
sentación da denuncia ou notificación e a recollida do testemuño infantil 50234

ı 15570 (10/POC-002823)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración da Consellería de Sanidade en relación coas listas de espera no Sergas e, principal-
mente, a espera para informar dos TAC, a elaboración dalgún informe ao respecto e as súas previsións
referidas á contratación de máis persoal para realizar esas probas e informar delas 50237

ı 15598 (10/POC-002824)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa incidencia que está a ter para as persoas maio-
res dependentes a demora na posta en funcionamento do Centro de Día de Corcubión 50239

ı 15611 (10/POC-002825)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a evolución que presentan os ingresos e gastos, así como o déficit público en Galicia nos
cinco primeiros meses de 2017 en relación cos anos 2015 e 2016, as previsións do Goberno galego
respecto da redución progresiva do gasto público no futuro e a consideración da posibilidade de
avanzar na consolidación fiscal a través do incremento dos ingresos, así como a estratexia orza-
mentaria que vai seguir nos próximos anos 50241

ı 15634 (10/POC-002826)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
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Sobre as medidas formativas específicas adoptadas polo Goberno galego en materia de atención
especializada a menores expostos á violencia de xénero, as previstas para o curso escolar 2017-
2018 e os medios humanos e materiais que se van destinar para garantir a súa implantación, así
como para o seguimento da súa eficiencia 50244

ı 15651 (10/POC-002827)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns que posibilitan a concesión polo Inega dunha axuda de 1.000.000 de euros para a
execución do proxecto de construción dun planta de biomasa no concello de Melide 50246

ı 15657 (10/POC-002828)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre os datos referidos ás demoras existentes na tramitación das solicitudes presentadas para o
recoñecemento dunha prestación ao abeiro da Lei de dependencia, así como na materialización
das axudas recoñecidas, a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia do persoal destinado
para ese fin e as medidas previstas ao respecto 50251

ı 15662 (10/POC-002829)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para garantir a cobertura da demanda
de prazas en escolas infantís de 0 a 3 anos no curso 2017-2018, os datos referidos á solicitude e
concesión de bonos Concilia en cada unha das provincias galegas nos anos 2016 e 2017, así como
a súa opinión en relación coa incidencia dese modelo de axudas no despregamento dunha rede
pública e as medidas previstas ao respecto 50255

ı 15698 (10/POC-002830)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para o inicio dos trámites para a construción do Centro
de Alta Resolución de Lalín, as razóns da Consellería de Sanidade para cambiar de criterio en rela-
ción coa necesidade e prioridade dese centro e a valoración do Goberno galego referida á demora
no cumprimento dos acordos asinados co Concello ao respecto 50260

ı 15751 (10/POC-002831)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre as melloras levadas a cabo na dotación de medios materiais da Unidade do Corpo Nacional
de Policía adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia 50263

ı 15752 (10/POC-002832)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre o papel que está a desenvolver a Academia Galega de Seguridade Pública na elaboración de pro-
gramas formativos e na impartición de cursos de formación e perfeccionamento co fin de dotar o per-
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soal do Servizo de Protección Civil, grupos de emerxencias supramunicipais e corpos de bombeiros dun
certificado de profesionalidade en emerxencias homologado polo Sistema Nacional de Cualificacións

50265
ı 15759 (10/POC-002833)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 3 máis
Sobre os datos referidos ao sacrificio de gando no matadoiro municipal de Ourense nos anos 2014,
2015, 2016 e 2017, reflectidos na listaxe ou resumo mensual do libro de control sanitario que asina
o servizo veterinario oficial 50267

ı 15760 (10/POC-002834)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para protexer o pedregal de Irimia
(no concello de Meira), berce do río Miño 50270

ı 15374 (10/POC-002785)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Vázquez Verao, Paula
Sobre a información emitida o día 30 de agosto de 2017 no “Telexornal mediodía” da TVG en relación
coas manifestacións cidadás convocadas en contra da Lei de saúde 50272

ı 15394 (10/POC-002790)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Vázquez Verao, Paula
Sobre as previsións da CRTVG referidas ao desenvolvemento do Plan de formación dixital 50275

ı 7708 – 15531 (10/POC-001343)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para frear os recortes que presenta o Proxecto
de lei de orzamentos do Estado para 2017 en materia de investimentos en Galicia 50157
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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.2. Proposicións de lei 

Toma en consideración polo Pleno do Parlamento da Proposición de lei de fomento da
implantación de iniciativas empresariais en Galicia

O Pleno do Parlamento, na sesión do 12 de setembro de 2017, adoptou os seguintes acordos:

- 13196 (10/PPL-000009)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Proposición de lei de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia
BOPG nº 154, do 28.07.2017

Sometida a votación, obtense o resultado de 38 votos a favor e 33 votos en contra, polo que se
toma en consideración.

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en Comisión

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 11 de setembro de 2017, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 15387 (10/POC-002789)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a posición do Goberno galego respecto da introdución de modificacións no artigo 124.2 do
Regulamento de dominio público hidráulico, para permitir a existencia no futuro das comunidades
de augas de consumo humano
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 15397 (10/POC-002792)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a autorización e a colaboración prestada pola Xunta de Galicia para a realización dunha tou-
rada o día 3 de setembro de 2017 no concello de Moraña, no marco da romaría cabalar, a súa opi-

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

50148

X lexislatura. Número 14 de setembro de 2017



nión en relación coa promoción deste tipo de espectáculos, así como a asistencia de persoas me-
nores de idade a ese evento
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 15399 (10/POC-002793)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución que presentan a recadación do IRPF,
do IVE e a total en Galicia no período comprendido entre xaneiro e xuño de 2017 en relación co
mesmo período de 2016 e o total das delegacións da Axencia Tributaria, segundo os datos reflec-
tidos no informe mensual publicado por esa axencia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 15403 (10/POC-002794)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o número de novos permisos de explotación marisqueira convocados para o ano 2017 e a
valoración do Goberno galego respecto da súa evolución en relación co ano 2016
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 15411 (10/POC-002795)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel e Sánchez García, Antón
Sobre as razóns da evolución que presenta o mercado de traballo en Galicia desde o ano 2009 ao
ano 2017 en relación co resto das comunidades autónomas
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 15472 (10/POC-002796)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o balance que fai Portos de Galicia en relación co número de tráficos de mercadorías rexis-
trados no ano 2016 nos 122 peiraos de titularidade autonómica
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 15477 (10/POC-002797)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o balance que fai a Consellería do Mar respecto do desenvolvemento das campañas para o
fomento do consumo de peixes e mariscos tituladas “”O sabor da aventura está no mar””, “”Ponlle
as pilas ao teu bocata”” e “”Do mar ao prato””, así como o número de alumnos aos que ten chegado
cada unha das promovidas por ese departamento
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 15479 (10/POC-002798)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
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Sobre o balance que fai a Consellería do Mar respecto do esforzo investidor realizado por Portos
de Galicia nos últimos anos e os datos referidos aos principais investimentos levados a cabo
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 15481 (10/POC-002799)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre a execución das obras de construción de novos pantaláns para as embarcacións pesqueiras
iniciadas a principios do verán de 2017 nas instalacións portuarias de Cabo de Cruz e os beneficios
que van derivar destas melloras para o sector profesional da zona
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 15482 (10/POC-002800)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre a execución das obras de mellora iniciadas a principios do verán de 2017 no porto de Fisterra
e os beneficios que van derivar para o sector profesional da zona
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 15483 (10/POC-002801)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre as obras executadas no porto de Santo Tomé, no concello de Cambados, para a construción
de novos pantaláns para embarcacións pesqueiras e os beneficios que se van derivar para o sector
profesional da zona
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 15484 (10/POC-002802)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis
Sobre o balance que fai a Consellería do Mar do uso, para a trazabilidade nos produtos pesqueiros,
dun método telemático punteiro a nivel europeo, a través da Plataforma Tecnolóxica da Pesca e
por medio dos terminais Ticpesc existentes nos portos de titularidade autonómica, así como os
datos que manexa esa plataforma e a súa utilidade
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 15488 (10/POC-002803)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a información da Consellería de Sanidade en relación coas denuncias dos profesionais do
Centro de Saúde da Laracha referidas a posibles e continuos abusos do sistema público de saúde
por parte da dirección dun fogar residencial de carácter privado e con ánimo de lucro, a compro-
bación da veracidade da información publicitaria da páxina web do centro e as actuacións previstas
ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 15489 (10/POC-002804)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns da demora e o prazo previsto polo Goberno galego para entregarlle a todo o per-
soal ao seu servizo, cando as condicións e natureza do traballo o requiran, a roupa e o calzado de
traballo homologados e de uso obrigatorio establecidos no V Convenio colectivo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 15490 (10/POC-002805)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os prazos previstos pola Xunta de Galicia para a apertura das plantas pechadas, con motivo
das obras, na Residencia de Maiores de Caranza, de Ferrol, así como a execución das obras pen-
dentes e as súas intencións respecto da cobertura das demandas de persoal do centro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 15491 (10/POC-002806)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as repercusións, nos dereitos laborais e retributivos adquiridos polo persoal laboral tem-
poral que sufra a renovación do contrato, da modificación que introduce na Lei do emprego pú-
blico de Galicia o artigo 12 do título II da Lei de medidas fiscais, administrativas e de ordenación
que acompaña os orzamentos de 2017, así como as previsións do Goberno galego respecto da
convocatoria dunha mesa de diálogo cos representantes sindicais e a convocatoria dunha oferta
pública de emprego
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 15492 (10/POC-002807)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para atender as demandas existentes en materia de
persoal, o arranxo das instalacións e a adotación de medios materiais na Residencia Asistida de
Maiores de Oleiros, as razóns que hai para non cubrir as baixas dos traballadores do centro e a súa
opinión en relación coa adaptación das ratios de persoal ás características da residencia, así como
a valoración da Consellería de Política Social respecto do ingreso neste tipo de centros de persoas
con trastornos psiquiátricos procedentes dos hospitais psiquiátricos
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 15493 (10/POC-002808)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
García Míguez, María Ángeles e 10 máis
Sobre o balance que fai o Goberno galego en relación coas actuacións levadas a cabo polo Consor-
cio Casco Vello de Vigo desde a súa creación, o número de vivendas e locais comerciais rehabilitados
e as actividades previstas para o futuro tras o remate en 2017 do actual convenio entre a Xunta de
Galicia e o Concello de Vigo
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 15494 (10/POC-002809)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a información do Goberno galego en relación cos problemas de precariedade do persoal e
de atención ás persoas usuarias existentes na residencia para persoas maiores Divina Pastora, así
como a súa opinión respecto do funcionamento do centro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 15496 (10/POC-002810)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os prazos previstos polo Goberno galego para a reposición da totalidade dos dereitos reflec-
tidos no V Convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia e a continuación das
negociacións coas organizacións sindicais en relación coas categorías profesionais, así como as ra-
zóns existentes para non aplicar as reflectidas nese convenio
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 15501 (10/POC-002811)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Barreira, María Julia e 8 máis
Sobre as actuacións que está a desenvolver a Xunta de Galicia de xeito cotián en materia de con-
servación de estradas, as súas prioridades ao respecto e o balance que fai en relación co desenvol-
vemento do Plan de reforzos de firme
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 15507 (10/POC-002812)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre as medidas adoptadas ou previstas polo Goberno galego para adaptar os vehículos que pres-
tan o servizo de taxi ás persoas con diversidade funcional
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 15508 (10/POC-002813)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín e 7 máis
Sobre os avances producidos no marco do Plan Renove das estacións de autobuses cara á súa re-
modelación e a garantía dun mellor servizo ao cidadán
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 15516 (10/POC-002814)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre os investimentos previstos polo Goberno galego nos terreos do Alto dos Vales para mellorar
os equipamentos sanitarios de Lalín, os seus prazos de execución e as súas características, así como
os usos que van ter e as melloras que vai poñer en marcha a Consellería de Sanidade na zona
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 15532 (10/POC-002815)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a situación en que se atopa e as previsións do Goberno galego respecto da redacción e licitación
do proxecto de construción dun centro público de atención ás persoas con discapacidade de máis
de 21 anos na provincia de Ourense, así como a data estimada para a súa entrada en funcionamento
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 15541 (10/POC-002816)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o compromiso da Xunta de Galicia en relación coa construción dunha estación depuradora
de augas residuais no concello de Poio, os datos referidos ás súas posibles localizacións e os prazos
previstos para ese fin, así como para o saneamento da ría de Pontevedra
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 15544 (10/POC-002817)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os informes das consellarías de Sanidade e de Política Social referidos á problemática
existente en relación cun fogar residencial de carácter privado e con ánimo de lucro da Lara-
cha, a comunicación que hai entre a dirección do Sergas e a Dirección Xeral de Maiores ao res-
pecto, así como a valoración da Consellería de Política Social acerca do establecemento dunha
nova regulación legal na que se exixa a todos os centros privados a dispoñibilidade de persoal
sanitario propio
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 15560 (10/POC-002818)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración e as actuacións que vai levar a cabo a Consellería de Política Social en relación
co aumento das denuncias referidas ás condicións laborais do persoal dos centros de atención di-
recta dependentes dela, así como a demanda de creación de novos centros
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 15561 (10/POC-002819)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a información do Goberno galego respecto das denuncias presentadas en Galicia en relación
coas secuelas da cirurxía refractiva e a publicidade enganosa referida a esta, o número de inter-
vencións que se levan a cabo e as follas de información que se entregan aos pacientes
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 15562 (10/POC-002820)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre as actuacións e as medidas que vai levar a cabo o Goberno galego en relación cos problemas
e deficiencias detectadas na xestión e no funcionamento do Servizo de Atención de Emerxencias
desde o seu traslado ao novo centro da Estrada, as súas previsións para o conxunto dos servizos
de emerxencias de Galicia, así como a reversión das privatizacións deses servizos e a asunción da
súa xestión directa
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 15563 (10/POC-002821)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a opinión do Goberno galego referida á xestión levada a cabo pola Xerencia de Xestión Inte-
grada de Ferrol en relación co servizo de limpeza dos centros hospitalarios, a súa información res-
pecto dos requirimentos da Inspección de Traballo relativos ao Plan de xestión de residuos e as
propostas da Xunta de Galicia para garantir a calidade do servizo e os dereitos do persoal, así como
as súas previsións no tocante á asunción da xestión directa do servizo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 15564 (10/POC-002822)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Vázquez Verao, Paula
Sobre os datos referidos ás salas destinadas nos xulgados de Galicia á atención e protección dos
menores testemuñas ou vítimas de violencia de xénero, así como ás avaliacións de testemuño in-
fantil realizados polo Imelga desde o ano 2015 e ao tempo medio de demora existente entre a pre-
sentación da denuncia ou notificación e a recollida do testemuño infantil
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 15570 (10/POC-002823)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a valoración da Consellería de Sanidade en relación coas listas de espera no Sergas e,
principalmente, a espera para informar dos TAC, a elaboración dalgún informe ao respecto e as
súas previsións referidas á contratación de máis persoal para realizar esas probas e informar
delas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 15598 (10/POC-002824)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa incidencia que está a ter para as persoas maio-
res dependentes a demora na posta en funcionamento do Centro de Día de Corcubión
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 15611 (10/POC-002825)
Grupo Parlamentario de En Marea
Lago Peñas, José Manuel
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Sobre a evolución que presentan os ingresos e gastos, así como o déficit público en Galicia nos
cinco primeiros meses de 2017 en relación cos anos 2015 e 2016, as previsións do Goberno galego
respecto da redución progresiva do gasto público no futuro e a consideración da posibilidade de
avanzar na consolidación fiscal a través do incremento dos ingresos, así como a estratexia orza-
mentaria que vai seguir nos próximos anos
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 15634 (10/POC-002826)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as medidas formativas específicas adoptadas polo Goberno galego en materia de atención
especializada a menores expostos á violencia de xénero, as previstas para o curso escolar 2017-
2018 e os medios humanos e materiais que se van destinar para garantir a súa implantación, así
como para o seguimento da súa eficiencia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 15651 (10/POC-002827)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as razóns que posibilitan a concesión polo Inega dunha axuda de 1.000.000 de euros para a
execución do proxecto de construción dun planta de biomasa no concello de Melide
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 15657 (10/POC-002828)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre os datos referidos ás demoras existentes na tramitación das solicitudes presentadas para o
recoñecemento dunha prestación ao abeiro da Lei de dependencia, así como na materialización
das axudas recoñecidas, a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia do persoal destinado
para ese fin e as medidas previstas ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 15662 (10/POC-002829)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para garantir a cobertura da demanda
de prazas en escolas infantís de 0 a 3 anos no curso 2017-2018, os datos referidos á solicitude e
concesión de bonos Concilia en cada unha das provincias galegas nos anos 2016 e 2017, así como
a súa opinión en relación coa incidencia dese modelo de axudas no despregamento dunha rede
pública e as medidas previstas ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 15698 (10/POC-002830)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
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Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para o inicio dos trámites para a construción do Centro
de Alta Resolución de Lalín, as razóns da Consellería de Sanidade para cambiar de criterio en rela-
ción coa necesidade e prioridade dese centro e a valoración do Goberno galego referida á demora
no cumprimento dos acordos asinados co Concello ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 15751 (10/POC-002831)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre as melloras levadas a cabo na dotación de medios materiais da Unidade do Corpo Nacional
de Policía adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 15752 (10/POC-002832)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre o papel que está a desenvolver a Academia Galega de Seguridade Pública na elaboración de pro-
gramas formativos e na impartición de cursos de formación e perfeccionamento co fin de dotar o per-
soal do Servizo de Protección Civil, grupos de emerxencias supramunicipais e corpos de bombeiros dun
certificado de profesionalidade en emerxencias homologado polo Sistema Nacional de Cualificacións
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 15759 (10/POC-002833)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 3 máis
Sobre os datos referidos ao sacrificio de gando no matadoiro municipal de Ourense nos anos 2014,
2015, 2016 e 2017, reflectidos na listaxe ou resumo mensual do libro de control sanitario que asina
o servizo veterinario oficial
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 15760 (10/POC-002834)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia para protexer o pedregal de Irimia
(no concello de Meira), berce do río Miño
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 15374 (10/POC-002785)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Vázquez Verao, Paula
Sobre a información emitida o día 30 de agosto de 2017 no “Telexornal mediodía” da TVG en relación
coas manifestacións cidadás convocadas en contra da Lei de saúde
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

- 15394 (10/POC-002790)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Vázquez Verao, Paula
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Sobre as previsións da CRTVG referidas ao desenvolvemento do Plan de formación dixital
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

Admisión da retirada e publicación do acordo

- 7708 – 15531 (10/POC-001343)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para frear os recortes que presenta o Proxecto
de lei de orzamentos do Estado para 2017 en materia de investimentos en Galicia
BOPG nº 102, do 21.04.2017
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 15531.

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López e Raúl Fernández Fernández, 

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 na Comisión 

2ª. 

 

 

A auga é unha realidade económica e un recurso imprescindible no mantemento 

dos ecosistemas pero, sobre todo, é un dereito esencial para a vida e a dignidade 

dos seres humanos, tanto que resulta obrigado para os gobernos garantir a 

calidade de vida dos seus cidadáns, o respecto polo medio ambiente e a 

solidariedade cos máis desfavorecidos e coas xeracións vindeiras. Os servizos de 

auga e saneamento están vinculados a dereitos humanos e non poden ser 

xestionados só dende a lóxica do mercado. 
 

 

O recoñecemento en xullo de 2010 por parte da Asemblea Xeral de Nacións 

Unidas do acceso básico á auga e saneamento como un dereito humano ten 

relación directa coa condición da auga como ben público, base da vida e da 

economía e garante do ben común.  

 
 

En Galicia, unhas 650.000 persoas son usuarias de auga a través das 

Comunidades de Augas de Consumo Humano (tamén chamadas Traídas de 

Augas), que naceran para paliar as carencias do servizo de abastecemento de 

auga no medio rural nos anos 60. Ante a dispersión propia do país, estes cidadáns 

agrupáranse en zonas para aproveitar as augas subterráneas das súas zonas e 

construíran as redes que servirían ás vivendas, investindo cartos e esforzo persoal 

e sen descoidar nunca a calidade da auga.  
 
Hoxe, as comunidades teñen un problema: A denegación da renovación das súas 

concesións por lles pasar a rede municipal preto das vivendas ás que elas mesmas 

abastecen. O curioso é que cumpren todos os requisitos e contan cos certificados 

municipais asinados polos alcaldes dos concellos dos que a rede municipal non 

pode abastecer ao núcleo; non obstante, comprobándose que hai rede municipal 

preto, interprétase que toda a zona debe ser abastecida por esta. Todo en virtude 

do artigo 124.2 do Regulamento do dominio público hidráulico, que dispón que, 

para a renovación da concesión, é necesaria unha certificación asinada polo 

alcalde onde se aclare que o núcleo non pode ser abastecido pola rede municipal. 
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E precisamente, as asociacións de comunidades manifestan a convivencia das 

dúas redes, municipal e das traídas, e que cada quen sexa libre de decidir cal 

prefire, o que garante o recoñecemento do acceso á auga como un dereito 

humano e evita a duplicidade de custes.  
 
 

Por iso as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Ten coñecemento o Goberno da Xunta de Galicia do problema das 

Comunidades de Augas de Consumo Humano pola denegación da renovación 

das súas concesións de auga? 

 

 

 

2ª)  Está de acordo o Goberno co cambio do artigo 124.2 do Regulamento de 

dominio público hidráulico (Real decreto 849/1986, do 11 de abril), para seguir 

permitindo a existencia destas comunidades? 
 
 
 
Pazo do Parlamento, 4 de setembro de 2017 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 04/09/2017 17:47:30 

 
María Luisa Pierres López na data 04/09/2017 17:47:37 

 
Raúl Fernández Fernández na data 04/09/2017 17:47:44 
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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 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños, Ana 

Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández 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 oral en Comisión. 

 

O pasado domingo 3 de setembro tivo lugar, no marco da romaría cabalar, un 

‘espectáculo taurino` no Concello de Moraña, onde a Xunta aparecía nun dos cartaces 

como institución colaboradora. 

Con este tipo de espectáculos trátase de promover tradicións foráneas como as 

capeas, as touradas, tentadeiros e outros eventos de maltrato animal que nada teñen que 

ver coa nosa realidade cultural. 

 

Polo anteriormente exposto, formúlanse as seguintes preguntas para resposta 

oral en comisión: 

1. Que tipo de colaboración lle prestou a Xunta de Galiza a este evento taurino? 

2. Autorizou a Xunta de Galiza a celebración deste espectáculo taurino? 

3. Comparte o goberno galego os intentos de promover estes espectáculos de 

maltrato animal alleos á cultura galega? 
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Parlamento de Galiza 
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Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

4. Que opinión lle merece ao goberno galego a asistencia de nenos e nenas 

menores de idade a este evento? 

 

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Xosé Luis Rivas Cruz  

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 05/09/2017 12:54:14 

 

María Montserrat Prado Cores na data 05/09/2017 12:54:21 

 

Ana Pontón Mondelo na data 05/09/2017 12:54:22 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/09/2017 12:54:26 

 

Olalla Rodil Fernández na data 05/09/2017 12:54:28 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta, para a súa resposta oral na Comisión 3.ª. 

 

O informe de recadación mensual publicado pola Axencia Tributaria, permite 

facer un exercicio comparativo da recadación por Comunidades Autónomas e 

con respecto ao ano previo. 

Os resultados para Galicia do informe correspondente ao período xaneiro-xuño 

2017, indícanos que a nosa Comunidade mantén una tendencia que diverxe en 

grande medida da que experimenta o conxunto do Estado. 

Cando observamos as dúas principais figuras tributaria, tanto o IRPF como o 

IVE, a recadación obtida para Galicia practicamente non varía con respecto ao 

recadado no mesmo período do ano 2016. 

 

Táboa 1: Recadación xaneiro-xuño 2017/2016 de IRPF. 

IRPF (miles 

euros) 

xan-xuño 2017 xan-xuño 

2016 

Var. 

% 

Galicia 977.978 975.414 0,3 

Total 

Delegacións 
30.448.460 29.390.222 3,6 

Fonte: Axencia Tributaria 

A táboa 1, indica que mentres que a recadación do IRPF para Galicia no período 

xaneiro-xuño 2017 foi de 977,9 millóns, incrementándose lixeiramente nun 0,3% 
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con respecto ao mesmo período do ano anterior, no total das delegacións a 

recadación ascendeu a 30.448,4 millóns, un 3,6% mais. 

 

Táboa 2: Recadación total xaneiro-xuño 2017/2016 do IVE . 

IVE (miles 

euros) 

xan-xuño 

2017 

xan-xuño 

2016 

Var. 

% 

Galicia 1.156.502 1.156.756 0 

Total 

Delegacións 

33.845.690 31.272.173 8,2 

Fonte: Axencia Tributaria 

 

Por outra banda, a táboa 2 indícanos a diferenza de recadación no IVE en Galicia 

e no total das delegacións. Deste xeito, mentres a recadación do IVE en Galicia 

resultou ser practicamente a mesma que no mesmo período do ano 2016, no 

conxunto das delegacións, tal recadación aumentou nun 8,2%, pasando de 31.272 

millóns a 33.845,6 millóns de euros. 

Finalmente a táboa 3, pon de manifesto unha situación moi preocupante do 

sistema fiscal galego. O punto clave é que mentres o conxunto das delegacións 

aumenta a súa recadación total nun 9,2%, Galicia resulta ser a única Comunidade 

Autónoma do réxime común, que experimenta un descenso da recadación total 

con respecto ao mesmo período do ano 2016, caendo nun 0,8%. 
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Táboa 3: Recadación total por CCAA xaneiro-xuño 2017/2016. 

Total (miles 

euros) 

xan-xuño 

2017 

xan-xuño 

2016 

Var. 

% 

Andalucía 4.945.029 4.431.662 11,6 

Aragón 1.629.366 1.419.763 14,8 

Asturias 1.048.285 923.627 13,5 

Baleares 1.316.449 1.188.684 10,7 

Canarias 980.190 841.181 16,5 

Cantabria 1.362.325 607.694 124,2 

Castela León 1.212.883 1.028.439 17,9 

Castela a Mancha 1.492.250 1.404.031 6,3 

Cataluña 16.503.598 15.619.900 5,7 

Estremadura 545.378 502.728 8,5 

Galicia 2.308.034 2.327.249 -0,8 

Madrid 39.953.530 37.155.220 7,5 

Murcia 833.762 793.221 5,1 

A Rioxa  326.961 297.943 9,7 

Valencia 5.052.071 4.815.935 4,9 

Total Delegacións 81.138.179 74.321.809 9,2 

Fonte: Axencia Tributaria. 

Tendo en conta o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar de En Marea 

realiza as seguintes cuestións: 

1. Que valoración fai a Xunta de Galicia da evolución que experimenta a 

recadación do IRPF na nosa Comunidade con respecto ao total das 

Delegacións? 

2. Que valoración fai a Xunta de Galicia da evolución que experimenta a 

recadación do IVE na nosa Comunidade con respecto ao total das 

Delegacións? 
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3. Como é posible, segundo a Xunta, de que Galicia sexa a única 

Comunidade Autónoma onde se produce unha caída da recadación total 

con respecto ao mesmo período do ano 2016? 

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017. 

 

  Asdo.: Manuel Lago Peñas 

   Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 05/09/2017 13:03:33 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto 
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e 
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, 
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara 
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en 
Comisión 8ª Pesca e Marisqueo. 
 
O sector marisqueiro ten un peso socioeconómico moi importante en moitas zonas do 
noso litoral xa que é unha actividade que da emprego a moitos homes e especialmente 
a moitas mulleres da nosa costa. 

O permiso de explotación é requisito fundamental para poder exercer esta actividade 
con todas as garantías. Sabemos que as prazas sempre se convocan despois de 
comprobar a súa viabilidade nos informes técnicos e sempre tendo en conta a 
compatibilidade e sustentabilidade dos recursos e os criterios socieconómicos. 

 

Por todo isto, os deputados e deputadas asinantes  formulan as seguintes cuestións: 

1. Cantos novos PERMEX foron convocados para este 2017? 
 

2. Que valoración fai o Goberno galego da evolución do número de permisos de 
explotación marisqueira con respecto ao ano pasado? 

 

 

Santiago de Compostela, 5 setembro  de 2.017 
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Diego Calvo Pouso na data 05/09/2017 12:42:32 

 
María Soraya Salorio Porral na data 05/09/2017 12:42:49 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

   

Manuel Lago Peñas e Antón Sánchez García, deputados do Grupo Parlamentar 

de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral  na comisión 3ª. 

 

Os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) que  publica o Instituto 

Nacional de Estadística (INE), referida ao segundo trimestre de 2017, permite 

realizar un balance da evolución do mercado de traballo en Galicia nas dúas 

últimas lexislaturas. 

Para evitar as distorsións que a elevada estacionalidade que ten o ciclo 

económico e o emprego en Galicia hai que comparar trimestres similares. Neste 

caso, o segundo trimestre de 2017, o último dispoñible, co mesmo trimestre de 

2009, que reflicte a situación do mercado de traballo que se atopou o goberno 

que gañou as eleccións de marzo de 2009. 

A comparación entre ambas datas demostra que a evolución das variables do 

mercado de traballo ao longo destes 8 anos foi a peor en todos os casos, isto é, no 

volume de emprego, no desemprego, na calidade do emprego, na poboación 

activa ou calquera outra variable relevante. 

Aínda máis, unha análise comparada dos datos de Galicia coa media do Estado 

demostra que a evolución do mercado de traballo no noso pais é moito peor que a 

media: perdemos máis emprego, aumentou máis o desemprego ou a poboación 

activa reduciuse máis. 

Unha situación que presenta un balance aínda peor cando os termos da 

comparación se traslada ao  resto das comunidades autónomas que compoñen o 

Estado español,  porque  se demostra que a evolución do mercado de traballo no 
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noso país é a peor das 17 CCAA: somos a que máis emprego perde, a segunda na 

que máis aumenta o paro, a que máis poboación activa perde.  

Polo anterior preséntase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Comisión: 

- Como pode explicar a Xunta que Galicia sexa a Comunidade Autónoma 

con peor evolución do mercado de traballo entre as 17 que conforman o 

Estado dende 2009 a 2017? 

 Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017. 

 

   Asdo.: Manuel Lago Peñas, 

    Antón Sánchez García 

    Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 05/09/2017 13:51:30 

 

Antón Sánchez García na data 05/09/2017 13:51:53 
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Á Mesa do Parlamento 
 
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera,Diego Calvo Pouso,Marian García 
Míguez, Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e Daniel 
Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao 
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara 
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en 
Comisión 8ª Pesca e Marisqueo. 
 
Galicia vén experimentando nos últimos anos un constante incremento da actividade 
comercial e na recepción de tránsitos náuticos, especialmente despois de uns anos 
complicados con motivo da crise económica. 

Sabemos que a xestión do ente público Portos de Galicia durante os últimos exercicios 
sufriu unha importante transformación buscando a compatibilidade entre a máxima 
rendibilidade económica do organismo e a atención de calidade ás necesidades do 
sector marítimo portuario. 

O ano 2016 foi particularmente bo para o sector pesqueiro e sabemos que as lonxas da 
nosa Comunidade Autónoma bateron todos os récord de facturación no que se refire á 
primeira venda. A verdade é que as lonxas da nosa comunidade levan experimentando 
uns datos moi positivos nas últimas anualidades. No tinxinte ao tráfico comercial, 
resulta fundamental analizar os datos dos movementos nesta anualidade, porque 
ademais son a proba acreditativa do crecemento da actividade económica.  

 
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular presentan a seguinte Pregunta 
Oral en Comisión: 
 
-Que balance fai Portos de Galicia do número de tráficos de mercadorías rexistrados 
nos 122 peiraos de titularidade autonómica entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 
2016? 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto 
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso,  Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e 
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, 
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara 
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en 
Comisión 8ª Pesca e Marisqueo. 
 
Dende hai varios anos estase a percibir  na sociedade galega unha fonda preocupación 
polo escaso interese que os nenos e nenas da nosa comunidade demostran polo 
consumo de peixe. 

A Consellería do Mar, consciente desa realidade, deseñou unha serie de actuacións 
que perseguen o establecemento de medidas que faciliten o coñecemento e consumo 
de produtos do mar, co dobre obxectivo de  incidir e equilibrar as dietas alimenticias, 
fundamentalmente nas idades infantil e xuvenil, así como valorizar e fomentar os 
produtos da pesca de Galicia. 

Concretamente, coñecemos que nos últimos anos se veñen desenvolvendo unha serie 
de campañas de promoción que se realizan no ámbito escolar.  

Por unha banda, “O sabor da aventura está no mar” naceu en 2010 e tiña por obxectivo 

a realización de obradoiros itinerantes e excursións para o fomento do consumo de 
produtos frescos da pesca e da acuicultura nos campamentos xuvenís, centros 
escolares e actividades culturais.  

Por outra banda, a campaña “Ponlle as pilas ao teu bocata” pon de relevo unha das 

múltiples virtudes das conservas de produtos do mar a través dun aula itinerante nos 
colexios públicos da nosa Comunidade. 

E, por último, sabemos que existe unha campaña “ Do Mar ao prato” que iniciou a súa 

andaina en 2016 no que se busca o compromiso dos profesionais da hostalería co 
produto galego. 

 
Polo exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as seguintes 
Preguntas Orais en Comisión: 
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1. Que balance fai a Consellería do Mar das campañas para o fomento do 
consumo de peixes e mariscos? 
 

2. A cantos alumnos ten chegado cada unha das campañas promovidas por este 
departamento? 

 
 
 

Santiago de Compostela, 5 de  setembro  de 2.017 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto 
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso,  Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e 
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, 
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara 
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en 
Comisión 8ª Pesca e Marisqueo. 
 
A Consellería do Mar desenvolveu ao longo dos últimos anos un gran esforzo inversor 
en actuacións de construción e mellora de infraestruturas portuarias vinculadas á 
pesca, así como do subministro de equipos que permitiron mellorar a comercialización 
a través da conservación das descargas, da súa trazabilidade ou da selección e 
etiquetaxe. 
Estas actuacións foron posibles, en parte, gracias ao Fondo Europeo de Pesca, dentro 
do Programa Operativo aprobado para Galicia, a través da medida 3.3.,  destinada a 
portos de pesca, lugares de desembarque e fondeadoiros, dentro do Eixe 3, de 
medidas de interese público. 
Gracias a este impulso, atendéronse a meirande parte das necesidades e demandas 
do propio sector, nun período ademais complicado para os investimentos, polo tanto 
agradecemos doblemente ese traballo. 
Hai que destacar a mellora ou a nova construcción de lonxas e instalacións auxiliares 
nos peiraos co obxecto de mellorar as condicións de traballo dos profesionais do mar 
que desenvolven a súa actividade diariamente nestes espazos, sobre todo no relativo á 
comercialización, á trazabilidade e á seguridade alimentaria, entre outros aspectos. 
 
 
Polo exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as seguintes 
Preguntas Orais en Comisión: 

1. Que balance fai a Consellería do Mar deste esforzo inversor acometido nos 
últimos anos polo ente público Portos de Galicia? 
 

2. Cales foron os principais investimentos, desagregados por obras, subministros, 
servizos e convenios? 
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Marta Rodriguez Arias na data 05/09/2017 16:52:57 

 
Diego Calvo Pouso na data 05/09/2017 16:53:11 

 
María Soraya Salorio Porral na data 05/09/2017 16:53:36 

 
Daniel Vega Pérez na data 05/09/2017 16:53:59 

 

50176



 

 

Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto 
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso,  Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e 
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, 
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara 
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en 
Comisión 8ª Pesca e Marisqueo. 
 
A Conselleira do Mar, acompañado polo Presidente do ente público Portos de Galicia, 
visitaban o pasado mes de xuño as instalacións portuarias da localidade boirense de 
Cabo de Cruz. 

Con esta visita dábase inicio ás obras de construción de novos pantaláns para 
embarcacións pesqueiras que, a bo seguro, serán positivas para o sector profesional 
deste porto, xa que axudarán a mellorar a seguridade e a operatividade neste peirao. 

Agradecemos o esforzo inversor deste departamento que con esta medida dá resposta 
a unha demanda do sector da que poderá beneficiarse a partir de finais de ano.  

 
Polo exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as seguintes 
Preguntas Orais en Comisión: 

1. En que consisten concretamente as obras iniciadas nas instalacións portuarias 
de  Cabo de Cruz a principios do verán? 
 

2. En que beneficiarán estas melloras para o sector profesional da zona? 
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Á Mesa do Parlamento  

 
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto 
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e 
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, 
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara 
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en 

Comisión 8ª Pesca e Marisqueo. 

 

O pasado 30 de agosto a Conselleira do Mar, acompañado polo presidente do ente 
público Portos de Galicia visitaban o porto de Fisterra para coñecer de primeira man as 
obras iniciadas a comezos de verán e que se prolongarán ata primeiros do ano 2018.  
Investir en mellorar a seguridade nos portos é algo fundamental como tamén o é dar 
servizo aos profesionais do mar, pois a pesca é un dos piares económicos de 
localidades coma Fisterra.  
 
Neste caso, a necesidade dun contradique responde a unha vella demanda do sector e 
que foi consensuado co pleno da Confraría, tal e como recoñeceu o seu Patrón Maior. 
 

Polo exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as seguintes 
Preguntas Orais en Comisión: 

1. En que consisten concretamente as obras iniciadas no Porto de Fisterra a 
principios do verán? 
 

2. En que beneficiarán estas melloras para o sector profesional da zona? 
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Á Mesa do Parlamento  

 
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto 
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e 
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, 
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara 
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en 

Comisión 8ª Pesca e Marisqueo. 

 

O porto de San Tomé vén de mellorar considerablemente as súas instalacións logo de 
que Portos de Galicia acometese nos últimos meses a construción de novos pantaláns 
pesqueiros co obxectivo de ampliar a oferta de amarres. 

O pasado 31 de agosto a Conselleira do Mar, acompañado polo presidente do ente 
público Portos de Galicia visitaban  de primeira man as obras na zona portuaria 
destinada para embarcacións de terceira lista. 

Agradecemos o esforzo inversor deste departamento que con esta medida dá resposta 
a unha demanda do sector da que poderá beneficiarse a partir de finais de ano. 

 

Polo exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as seguintes 
Preguntas Orais en Comisión: 

1. En que consistiron concretamente estas obras que se veñen de rematar no 
Porto de San Tomé no Concello de Cambados? 
 

2. En que beneficiarán estas melloras para o sector profesional da zona? 
 

 

Santiago de Compostela, 5 de setembro  de 2.017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 05/09/2017 17:00:58 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 05/09/2017 17:01:13 
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María Ángeles Garcia Míguez na data 05/09/2017 17:01:31 

 
Alberto Pazos Couñago na data 05/09/2017 17:01:41 

 
Diego Calvo Pouso na data 05/09/2017 17:01:52 

 
Marta Rodriguez Arias na data 05/09/2017 17:02:13 

 
María Soraya Salorio Porral na data 05/09/2017 17:02:31 

 
Daniel Vega Pérez na data 05/09/2017 17:02:38 
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Á Mesa do Parlamento  

 
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto 
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso,  Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e 
Daniel Vega Pérez deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, 
ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara 
presentan, ante esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en 

Comisión 8ª Pesca e Marisqueo. 

 

A trazabilidade nos produtos pesqueiros consiste na capacidade para coñecer o 
percorrido dun determinado produto pesqueiro dende a súa captura ou recollida ata 
que chega ao consumidor. 

Este proceso é fundamental porque son produtos destinados ao consumo humano e 
deben asegurar a protección da saúde, deben conter unha ampla información sobre 
toda a cadea de comercialización, incluíndo ao consumidor e aos diferentes axentes da 
comercialización pesqueira e, por outra banda, tamén deben axudar a equilibrar a 
xestión dos recursos e á elaboración de estatísticas fiables. 

Na actualidade, existe unha normativa moi detallada que debe aplicarse para o 
seguimento ou rastrexo dun produto, tanto a nivel autonómico, como estatal e europeo, 
con regulamentos de seguridade alimentaria, de normas de hixiene de orixe animal, de 
medidas de control no ámbito da PCP, entre outras.  

Para exercer esta trazabilidade utilízanse uns documentos telemáticos, xestionados a 
través da Plataforma Tecnolóxica da Pesca (www.pescadegalicia.com)  e por medio 
dos terminais TICPESC existentes en cada un dos portos de titularidade autonómica, e 
que a Consellería do Mar pon a disposición do sector. Non debemos esquecer que 
Galicia é punteira a nivel europeo en desenvolver este sistema, e que países como 
Turquía, ás portas da UE, se teñen fixado no xeito en que traballamos para acadar esta 
trazabilidade. 

 

 

Polo exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes, formulan as seguintes 
Preguntas Orais en Comisión: 
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1. Cal é o balance que fai a Consellería do Mar da utilización dun método punteiro 
a nivel europeo, a través da Plataforma Tecnolóxica da Pesca e por medios dos 
terminais TICPESC para trazabilidade ? 
 

2. Que datos manexa a Plataforma Tecnolóxica da Pesca e para qué poden ser 
útiles? 

 

Santiago de Compostela, 5 de  setembro  de 2.017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 05/09/2017 17:21:20 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 05/09/2017 17:21:56 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 05/09/2017 17:22:14 

 
Alberto Pazos Couñago na data 05/09/2017 17:22:22 

 
Diego Calvo Pouso na data 05/09/2017 17:22:35 

 
María Soraya Salorio Porral na data 05/09/2017 17:22:48 

 
Marta Rodriguez Arias na data 05/09/2017 17:22:59 

 
Daniel Vega Pérez na data 05/09/2017 17:23:11 
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                                    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta oral na Comisión 5.ª. 

 

Son numerosas as denuncias dos profesionais do Centro de Saúde da Laracha en 

relación á situación que viven na atención as persoas que se atopan no Fogar 

Residencial “Avós Felices”, de carácter privado e con ánimo de lucro. 

Este Fogar Residencial, demanda de forma continuada coidados e asistencia 

sanitaria tanto de forma programada, a demanda, como de forma urxente, que é 

atendida de xeito exclusivo polo persoal sanitario do SERGAS que traballa no 

Centro de Saúde de Laracha. Esta asistencia sanitaria é esixida sempre a nivel 

domiciliario independentemente da situación do usuario do centro. Entre as 

demandas sanitarias das que se ten que ocupar o persoal, atópanse tarefas como a 

realización do control de INR, extracción de sangue para análise e recolleita de 

mostras de ouriños, realización de cambios de sondaxe vesical permanente, 

realización de curas de úlceras e feridas, colocación de vías intravenosas e 

administración de medicación endovenosa, campañas de vacinación antigripal…  

Segundo consta no Rexistro único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais, 

o Fogar Residencial conta cunha ATS/DUE contratada por 30h/mes. Sen 

embargo, non se están asumindo ningunha das tarefas de enfermería 

mencionadas xa que, segundo manifestou o director deste fogar residencial, a lei 

non lle impón a obriga de facelo. 

Ademais do continuo abuso do sistema público de saúde por parte da dirección 

deste Fogar, estanse a producir unha serie de situación que constitúe unha mala 
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praxe asistencial, que vai dende a falta de prevención e coidados de úlceras por 

presión, a prevención de caídas e o manexo de pacientes portadores de 

enfermidades contaxiosas. Estas situación foron postas en coñecemento, tanto do 

Servizo de Inspección de Maiores, Discapacidade e Dependencia como ao 

Servizo de Inspección Sanitaria, que segundo información recibida polos 

profesionais na contestación do Servizo de Inspección de menores, non se 

atopaban incidencias rexistradas, o que resulta totalmente contraditorio tendo en 

conta a información clínica rexistrada no IANUS do SERGAS, tanto por parte do 

Centro de Saúde como por parte do CHUAC. 

Tras levar este tema a debate en Comisión, o Director do SERGAS informou dun 

procedemento sancionador aberto a este fogar residencial  

Por todo o anterior, e ante a falta de resposta a este problema por parte dos 

organismos oficiais, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

preguntas para a súa reposta oral en Comisión: 

1.ª) Que denuncias lle constan a Consellería en relación con este tema ou outros 

de similares características? 

 

2.ª) Foi comprobada pola Consellería ou o Servizo de Inspección a veracidade da 

información publicitaria da web deste Fogar Residencial? 

 

3.ª) Como é posible que a lexislación actual permita abrir e dirixir este tipo de 

residencias con persoal sen formación sanitaria, producíndoo un abuso do 

sistema público de saúde? 

 

4.ª) Ten pensado a Consellería levar a cabo algún tipo de actuación en relación a 

este asunto? 

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017. 
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  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

  

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 05/09/2017 18:04:29 
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                    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa reposta oral na Comisión 5.ª.  

 

O V Convenio Colectivo Único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, 

estipula no seu capítulo X relativo á seguridade e hixiene no traballo, 

concretamente no artigo 40, o seguinte: “A Xunta de Galicia facilitaralle roupa 

de traballo e calzado profesional homologado e de uso obrigatorio a todo o 

persoal ao seu servizo cando as condicións e a natureza do traballo o requiran, tal 

e como se establece no acordo entre a Administración e o Comité Intercentros do 

29 de 2000, coas modificacións introducidas no seu anexo I polos acordos da 

Comisión Paritaria do IV convenio colectivo único para o persoal laboral da 

Xunta de Galicia de datas 3 de xullo de 2003, 10 de maio de 2004 e 18 de abril 

de 20005 (anexo V). 

Con todo, existen denuncias rexistradas por parte do Comité de Empresa de 

Política Social de Coruña, no que denuncia o incumprimento por parte da Xunta 

na entrega de roupa de traballo e calzado profesional e homologado 

correspondente ao ano 2016, o que pon en risco ao persoal que traballo nos 

centros de política social. Categorías profesionais que desenvolven as súas 

actividades en cociñas, lavanderías, almacéns… Así como o resto de profesionais 

auxiliares ou enfermeiras/os que traballan en atención directa con persoas 

maiores e con persoas con discapacidades. 
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Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta as seguintes 

Preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 

1.ª) Por que a Xunta de Galicia non cumpre coa legalidade vixente contemplada 

no V Convenio Colectivo proporcionando ao persoal a roupa e calzado de 

traballo homologado que por dereito lle corresponde? 

 

2.ª) Cando ten pensando a Xunta de Galicia facer entrega de dito material? 

 

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017. 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 05/09/2017 16:36:59 
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                                   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral en Comisión. 

 

Fai varios anos que se iniciaron as obras na Residencia de Maiores de Caranza, 

obras caracterizadas por unha pésima xestión que dende o seu inicio partiron dun 

proxecto fallido, que as mantivo paralizadas coa consecuencia dunha merma das 

prazas públicas así como os custos de derivación á privada.  

Con todo, a día de hoxe, as plantas aínda seguen sen abrir e moitas das prazas da 

residencia sen cubrir. Cun total de 191 prazas, só están cubertas 96, unha 

situación intolerable xa que levan case catro anos sen recibir ingresos, todo isto 

tendo en conta a demanda e a lista de espera para os centros residenciais de 

maiores en Galicia.  

A maiores das dúas plantas que aínda están pechadas polas obras iniciadas dende 

fai anos, a residencia de Caranza conta con deficiencias estruturais que son froito 

da antigüidade do edificio e que provocan que existan habitacións pechadas por 

problemas con goteiras e humidades. Ademais, os problemas estruturais chegan 

tamén ao propio chan do centro que si ben nun momento inicial estaba previsto 

na obra, ao final os arranxos non se levaron a cabo, presentando actualmente 

graves deficiencias.  

Sumando as necesidades de obras estruturais a maiores das xa realizadas, a 

residencia adoece das mesmas deficiencias que outras de similares 

características, como por exemplo a de Oleiros, en relación á falta de persoal. 
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Tanto o persoal do centro como o Comité de Políticas Sociais de Coruña, 

denuncian a falta de persoal e a falta de cobertura nas baixas e nas vacacións.  

Actualmente, só contan cun fisioterapeuta e un monitor de tempo libre para 

atender a todas as persoas residentes, xa que a praza de terapeuta ocupacional que 

está habilitada, atópase sen cubrir. Todo isto, nunha residencia que se caracteriza 

por atender a persoas dependentes con mobilidade reducida. 

A residencia, conta tamén co mesmo problema que outras en relación aos 

ingresos de persoas con patoloxías psíquicas que están a ser ingresadas en 

residencias de estas características co peche dos antigos psiquiátricos. 

Residencias que non contan cos protocolos e co persoal axeitado. Ao igual que 

Oleiros, a residencia de Caranza tampouco conta con psicólogo/a.   

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 

1.ª) Cando ten pensado a Xunta de Galicia abrir as plantas pechadas polas obras? 

2.ª) Cando van a realizarse o resto de obras pendentes no edificio? 

3.ª) Ten pensado a Xunta de Galicia cubrir as demandas de persoal do Centro? 

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017. 

 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 05/09/2017 16:36:17 

 

50192



 
 

 

 

                           Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª, relacionada coa 

funcionarización obrigatoria do persoal laboral temporal.  

 

O artigo 12 do Título II da Lei de medidas Fiscais, Administrativas e de 

Ordenación que acompaña aos orzamentos de 2017, engade unha disposición 

transitoria primeira bis á Lei 2/2015 de Emprego Público de Galicia coa 

finalidade de regular os postos do persoal laboral temporal que desempeñan 

postos de traballo de persoal funcionario.  

A redacción do artigo, que nace sen ningún tipo de negociación ou diálogo, 

amosa moitas dúbidas que fan pensar na perda de dereitos laborais e retributivos 

por parte do persoal laboral temporal que se ve obrigado a dita funcionarización 

así como a propia posibilidade de perda do posto de traballado en algún caso.  

As sospeitas pola perda de dereitos das traballadoras e traballadores afectados 

por dito artigo, se concretan na redacción do propio artigo, como por exemplo o 

punto 2 coa seguinte frase: “suporá a novación da relación xurídica existente 

coa administración, sen solución de continuidade na prestación dos servizos, e a 

transformación daquela nun vínculo xurídico de natureza funcionarial interina”. 

Ou tamén no punto 3 cando di: “Nos casos nos que o persoal interesado non 

aceptase o nomeamento interino previsto no apartado anterior, ou este non fose 

procedente de acordo co nel indicado, e en orde ao cumprimento dos principios 

establecidos neste, a administración procederá a efectuar os trámites legais 

tendentes á extinción da relación laboral” 
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O persoal nesta situación dependente da Consellería de Política Social xa se ten 

manifestado en varias ocasións solicitando a supresión de dito artigo, a 

constitución dunha mesa de negociación e a convocatoria duna OPE. 

Por todo o anterior En Marea presenta as seguintes preguntas: 

- En que situación quedan os dereitos laborais e retributivos adquiridos polo 

persoal laboral temporal que sufra a novación do contrato? 

- Que sucede si o persoal non está disposto a aceptar a novación? 

- Teñen pensado convocar unha Mesa de diálogo coas representantes 

sindicais? 

- Teñen pensado facer convocatoria de Oferta Pública de Emprego?  

 

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017. 

 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 05/09/2017 18:05:45 
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                                         Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro 

do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral na Comisión 5.ª. 

 

A Residencia Asistida de Maiores de Oleiros é a máis grande de toda a Provincia 

de Coruña e a que conta con maior número de residentes, chegando case aos 300. 

Con todo, é a que menos persoal de atención directa ten, tendo en conta os datos 

anteriores.  

Esta deficiencia grave de persoal está provocando un aumento alarmante nas 

baixas por sobreesforzo, coa consecuencia de que as baixas non se están a cubrir 

debido á excesiva carga de traballo e as condicións nas que se ten que 

desenvolver o mesmo.  

Son varios os exemplos que ilustran esta situación:  

- Na quenda da noite, cada unidade conta coa presenza dunha soa auxiliar 

que ten que atender a un total de 44 usuarias/os con cambios posturais.  

- Na lavandería o problema é similar, sendo oito persoas as que traballan na 

quenda de día e reducíndose a unha soa na quenda de tarde. 

- O centro conta so cunha persoa de terapia ocupacional e unha animadora 

que teñen que atender diariamente a unha media de 150 residentes que 

asisten a este tipo de actividades. 

- As case 300 persoas residentes contan só con dúas fisioterapeutas.   

- Non existe psicólogo/a no centro. 

- O psiquiatra visita tan só 6 horas ao mes. 
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En relación a falta de psicólogo/a e as poucas horas na que se dispón de 

psiquiatra, a situación empeora co ingreso de persoas con trastornos psíquicos 

procedentes dos hospitais psiquiátricos que están pechando. O propio director do 

centro recoñece que este método non é o mais axeitado, ao carecer os centros de 

atención directa como a Residencia de Oleiros coas unidades e o persoal 

específico que se necesita para tratar a estas persoas.  

En canto as deficiencias en instalación, o deterioro do chan está a influír no día a 

dia do persoal e das persoas residentes, tratándose dun problema estrutural que é 

necesario solucionar ao supor un risco para o persoal como para as persoas 

usuarias das cales a maioría teñen mobilidade reducida. 

Sobre as necesidades de material, faise necesario mercar dúas máquinas de 

lavado adecuadas para asumir o traballo diario que supera os 1000 quilos de 

roupa ao día, ademais de cambiar as camas antigas que dificultan de xeito 

impórtate o día a día do persoal do centro pola altura inadecuada das mesmas, así 

como a máquina de raios que xa ten máis de 20 anos i é unha máquina fixa que 

dificulta o seu uso nun centro cun elevadísimo nivel de dependencia.  

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta as seguintes 

preguntas para a súa resposta oral en Comisión:  

1.ª) Cando ten pensado a Xunta de Galicia atender as demandas existentes na 

Residencia de maiores de Oleiros? 

2.ª) Por que non se están a cubrir as baixas? 

3.ª) Considera a Xunta de Galicia que as ratios de persoal están axustadas as 

características da residencia? 

4.ª) Considera a Consellería que está actuando de xeito dilixente en canto as 

demandas de persoal ante o aumento de baixas por sobreesforzo? 
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5.ª) Como valora a Consellería de Políticas Sociais o ingreso neste tipo de 

centros de persoas con trastornos psíquicos procedentes dos hospitais 

psiquiátricos?  

 Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017. 

 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G. P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 05/09/2017 16:37:44 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Marían García Miguez, Teresa Egerique Mosquera, Martín Fernández Prado, Jaime 
Castiñeiras Broz, Gonzalo Trenor López, Diego calvo Pouso, Jacobo Moreira Ferro, 
Alberto Pazos Couñago,  Marta Novoa Iglesias, Julia Rodríguez Barreira e Daniel 
Varela Suanzes-Carpegna, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte Pregunta Oral en 
Comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios. 
 
O Consorcio Casco Vello de Vigo foi nado en 2005 grazas ao impulso dun Goberno do 
Partido Popular na Xunta de Galicia e, máis concretamente, da Consellería de Política 
Territorial, da que nese momento era responsable D. Alberto Núñez Feijóo.   
 
A petición da cidadanía, máis concretamente das persoas que vivían e viven na zona, 
era, e continúa a ser, a rehabilitación e a recuperación integral do casco histórico.  Así 
pois, o labor do Consorcio é a ordenación urbana desa área, impulsando proxectos de 
arquitectura innovadora sempre mantendo os mimbres do chan onde se asentan.  
 
Na actualidade, a responsabilidade de cambio é asumida polo Consorcio do Casco 
Vello de Vigo, integrado pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda, concretamente 
polo Instituto Galego de Vivenda e Solo nun 90%, e polo Concello de Vigo nun 10%. 
Trátase de inverter a tendencia de despoboación deste barrio degradado polo paso do 
tempo. A principal actuación é a rehabilitación de edificios para vivenda protexida, con 
prioridade en alugueiro,  así como locais comerciais e edificios destinados a actividades  
administrativas.  
 
Máis de trinta arquitectos/as participaron nos distintos proxectos desenvolvidos e 
moitos destes traballos tiveron recoñecementos locais: premios Gran de Area de 
Arquitectura e Premios APROIN; autonómicos: premio e accésit nos premios de 
Arquitectura e Rehabilitación de Galicia convocados pola Xunta; premio Colexio Oficial 
de Arquitectura de Galicia o mellor edificio de vivendas; e nacionais: premio na XII 
Bienal de Arquitectura. O empeño conxunto dos profesionais, do Consorcio do Casco 
Vello, dos emprendedores e de todas aquelas persoas e colectivos que participan son o 
mellor exemplo do bo resultado nun facer común. 
 
Houbo un antes e un despois dende o traballo do Consorcio na cidade de Vigo. O 
dinamismo, a arquitectura de calidade, o impulso no comercio da zona, nos servizos, 
na hostalería, na oferta de ocio, na cultura, nas festas, na diversidade gastronómica e 
na mellora na calidade de vida da cidade son referencia nas actuacións levadas a 
cabo. 
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Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes, formulan as seguintes Preguntas 
Orais en Comisión: 
 
1.-Cal é o balance de actuacións desenvolvidas polo Consorcio Casco Vello de Vigo 
desde a súa creación? 
 
2.-Cantas vivendas e locais comerciais foron rehabilitados? 

 
3-.Cales son as previsións de futuro que manexa o Consorcio para continuar coa súa 
actividade máis alá de 2017, cando remata o presente convenio entre Xunta de Galicia 
e Concello de Vigo? 
 
 
 

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2.017 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 05/09/2017 18:04:08 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 05/09/2017 18:04:18 

 
Martín Fernández Prado na data 05/09/2017 18:04:29 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 05/09/2017 18:04:40 

 
Gonzalo Trenor López na data 05/09/2017 18:04:49 

 
Diego Calvo Pouso na data 05/09/2017 18:05:01 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 05/09/2017 18:05:22 

 
Alberto Pazos Couñago na data 05/09/2017 18:05:35 

 
Marta Novoa Iglesias na data 05/09/2017 18:05:55 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 05/09/2017 18:06:07 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 05/09/2017 18:06:36 
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                                          A MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión. 

 

A Residencia Divina Pastora é un centro privado, autorizado dende o ano 2000 

como residencia para persoas maiores. A residencia conta actualmente con 102 

prazas, das cales 54 son concertadas pola Xunta de Galicia. 

Nos últimos meses, está sendo obxecto de múltiples denuncias tanto por parte de 

usuarios como do persoal en relación as condicións precarias do mesmo, o que 

afecta de xeito directo ao coidado das persoas maiores que alí residen.  

Segundo as denuncias das traballadoras, a dirección do centro incumpre de xeito 

flagrante a normativa laboral, negándose ao cumprimento do estipulado no 

Convenio Colectivo e mantendo unha situación de precariedade na súa plantilla 

que leva ao incumprimento das ratios establecidas en función do número de 

residentes do centro e tendo en conta os diferentes graos de dependencia de ditos 

residentes.  

En relación aos residentes, existen denuncias de familiares, interpostas ante o 

servizo de Inspección de Maiores, Discapacidade e Dependencia, pola 

desatención dos usuarios, sobretodo aquelas persoas que teñen maior 

dependencia e necesitan de mais atención e coidados pola falta de autonomía. As 

persoas que visitan a usuarios e usuarias do centro, coinciden en sinalar a falta de 

persoal suficiente, que cada ano se vai reducindo, pero que debe atender ao 

mesmo número de persoas que antes, o que provoca que o persoal teña que 

redobrar os esforzos, pero que tamén empeore a atención, ao ser insuficiente.  
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Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

Preguntas para a súa resposta oral en Comisión:  

- Que información ten a Xunta de Galicia en relación aos problemas de 

precariedade do persoal da residencia? 

- Que información ten a Xunta de Galicia en relación aos problemas na 

atención das e dos usuarios da residencia? 

- Considera a Xunta axeitado o funcionamento da residencia? 

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017. 

 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 05/09/2017 18:03:49 
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                         Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta, para a súa resposta oral en Comisión, en relación á recuperación da 

totalidade do V Convenio Colectivo.  

 

A Lei 1/2012 de medidas temporais en determinadas materias do emprego 

público da Comunidade Autónoma de Galicia, introduce a suspensión de 

preceptos contidos no V Convenio Colectivo Único para o Persoal Laboral da 

Xunta de Galicia. 

A exposición de motivos da Lei, determina o seu carácter temporal, así como a 

necesidade de revisión das medidas previstas na mesma no prazo de dous anos 

dende a súa entrada en vigor.  

Esta suspensión unilateral dos dereitos recollidos no articulado do V Convenio 

colectivo afecta de xeito moi grave no funcionamento dos servizos públicos e nas 

condicións laborais do persoal afectado, por exemplo, no que se refire á 

suspensión do artigo 19 en materia de descansos e libranzas. Esta suspensión do 

dereito ao descanso, non só afecta á propia conciliación da vida laboral e 

familiar, si non que tamén está directamente relacionada cun aumento dos 

accidentes de traballo que se concentran nunha ampla maioría na Consellería de 

Política Social a causa dos sobreesforzos. 

No informe da Valedora do Pobo do 3 de outubro do 2016, que trae conta da 

queixa presentada por este tema, observa o seguinte: “A Xunta de Galicia 

debería considerar (...) retomar o diálogo social a fin de recuperar acordos que 

permitan (coa gradualidade que esixa a contención do gasto) incluír, nos 
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sucesivos proxectos de presupostos previsións relativas aos compromisos de 

recuperación dos pactos iniciais...” 

Escoitamos continuamente ao goberno presumir de recuperación económica, así 

como do compromiso cos servizos públicos galegos, sen embargo estas 

declaracións non se traducen na recuperación dos dereitos suspendidos. 

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

Preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 

- Cando pensa a Xunta recuperar a totalidade dos dereitos recollidos no V 

Convenio Colectivo Único? 

- Cando pensa a Xunta retomar as negociacións coas organizacións 

sindicais en relación as categorías profesionais?  

- Por que non se aplican as categorías do Convenio? 

 

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017. 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 05/09/2017 18:05:17 
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Á Mesa do Parlamento  

María Julia Rodríguez Barreira, Jaime Castiñeira Broz, Martín Fernández Prado, 
Jacobo Moreira Ferro, Diego Calvo Pouso, Marta Novoa Iglesias, Gonzalo 
Trenor López, Daniel Varela Suanzes-Carpegna e Encarna Amigo Díaz ao abeiro 
do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante 
esa Mesa, a seguinte Pregunta Oral en Comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras 

Públicas, Medio Ambiente e Servicios. 

 

A Xunta de Galicia é titular dun importante número de estradas, que, non sendo 
titularidade do Estado ou doutros organismos, discorren polo territorio da Comunidade. 

Un patrimonio viario que hai que conservar e preservar e que precisa dun importante 
esforzo investidor, toda vez que son miles os quilómetros de estradas galegas que 
precisan de conservación ordinaria para evitar o seu deterioro, pero tamén de 
actuacións extraordinarias de mellora dos seus elementos e da súa seguridade, e 
mesmo de actuacións puntuais que permitan a circulación en condicións óptimas. 

Mais aló desas obras de carácter extraordinario e puntual, a conservación permanente 
das estradas non só permite que estean en bo estado para unha maior seguridade e 
mellor servizo aos usuarios, senón que, ademais, impide que se produza unha maior 
degradación das vías, que encarecería e dificultaría máis a súa reparación. O Plan de 
Reforzo de Firmes que se está a acometer dá boa conta da importancia desas tarefas 
de conservación. 

Porén, os miles de quilómetros de estradas autonómicas que debe conservar a Xunta 
de Galicia, e o elevado custo anual por quilómetro da súa conservación, obriga a 
establecer unha orde de prioridades das actuacións. 

O programa electoral co que o Partido Popular de Galicia acadou a confianza 
maioritaria dos galegos nas eleccións autonómicas de 2016 recollía un compromiso 
especialmente intenso, tanto en traballo como en investimento. 

Por todo isto, os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes Preguntas 
Orais en Comisión: 
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1. Que actuacións desenvolve de xeito cotián a Xunta de Galicia en materia de 

conservación das estradas e cales son as súas prioridades de actuación?  

2. Que balance pode facer o Goberno galego ao respecto do Plan de Reforzos de 

Firme ? 

 

Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2.017 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 05/09/2017 18:31:08 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 05/09/2017 18:31:25 

 
Martín Fernández Prado na data 05/09/2017 18:31:33 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 05/09/2017 18:31:50 

 
Diego Calvo Pouso na data 05/09/2017 18:32:08 

 
Marta Novoa Iglesias na data 05/09/2017 18:32:22 

 
Gonzalo Trenor López na data 05/09/2017 18:32:33 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 05/09/2017 18:33:02 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 05/09/2017 18:33:13 
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Á Mesa do Parlamento 

 
Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Marta Novoa Iglesias, Gonzalo 
Trenor López,Diego Calvo Pouso, 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 Comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e 
Servicios. 
 

Na actualidade, o sector do taxi enfróntase a unha serie de ameazas que poñen a este 
colectivo en dificultades para seguir ofrecendo un importantísimo servizo público á 
sociedade. Estas ameazas xeran inquietude nun sector que achega un importante valor 
engadido nun territorio cunha poboación de asentamento disperso como é Galicia. 

Para minimizar este impacto e para tratar de dar a mellor resposta posible de 
transporte aos cidadáns, a Consellería de Infraestruturas e Vivenda vén mantendo 
reunións periódicas co colectivo do taxi e coas distintas asociacións que os representan 
de cara a consensuar con este e outros colectivos as distintas novidades normativas e 
o xeito de colaborar da mellor forma posible desde a Administración autonómica cos 
profesionais do sector. 

O Goberno galego vén apoiando a modernización do sector do transporte de taxi en 
Galicia de diversos xeitos. Entre eles, de modo significativo, con  axudas para a 
renovación da flota de vehículos en función de determinadas condiciones de calidade. 

O sector do taxi ten unha grande importancia no transporte de determinados colectivos, 
como pode ser a mobilidade da poboación no medio rural; as persoas maiores que non 
dispoñen de vehículo propio ou que xa non están en condicións de conducir por 
motivos de idade ou saúde; e, como non, o grupo de persoas con dificultades de 
mobilidade por estar afectadas por algunha diversidade funcional. 

É por isto que o grupo de parlamentarios asinantes presentan a seguinte pregunta, 
Pregunta Oral para a súa resposta en Comisión:  

 

- Que medidas ten tomado e prevé tomar a Xunta de Galicia para apoiar a adaptación 
dos vehículos de taxi ás persoas con diversidade funcional? 

Santiago de Compostela, 5 de setembro de  2.017 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Martín Fernández Prado na data 05/09/2017 19:25:18 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 05/09/2017 19:25:32 

 
Marta Novoa Iglesias na data 05/09/2017 19:25:40 

 
Gonzalo Trenor López na data 05/09/2017 19:25:54 

 
Diego Calvo Pouso na data 05/09/2017 19:26:07 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 05/09/2017 19:26:16 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 05/09/2017 19:26:27 

 
Antonio Mouriño Villar na data 05/09/2017 19:26:48 
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Á Mesa do Parlamento 

 
Martín Fernández Prado, Jaime Castiñeira Broz, Marta Novoa Iglesias, Gonzalo 
Trenor López,Diego Calvo Pouso, 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 Comisión 2ª Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e 
Servicios. 
 
A Xunta de Galicia está a apostar por unha transformación integral do sistema de 
transporte por estrada que, ademais de garantir a prestación dun servizo público  
básico, permitirá mellorar a súa calidade e conseguir unha mellor cobertura territorial, 
especialmente no rural. 

Este inxente e transcendente traballo estase a levar a cabo co obxectivo claro de que 
os cidadáns dispoñan dun transporte público competitivo, eficiente  e útil, que responda 
ás súas demandas e necesidades de desprazamento, e garanta a igualdade de 
oportunidades a todos os cidadáns. 

Esta transformación faise a través do Plan de Transporte Público de Galicia, que incide 
na modernización do transporte, na estabilidade laboral e, sobre todo, na mellora do 
servicio, principalmente no rural, multiplicando as liñas, paradas e frecuencias do 
transporte regular, coa posta en marcha do transporte escolar de uso compartido, onde 
a atención aos alumnos está blindada, xa que os alumnos son o prioritario.   

Ademais da mellora, modernización e actualización do servicio de transporte por 
estradas, o Goberno Galego está a complementar esta actuación coa implementación 
dun Plan Renove para modernizar as principais estacións de autobuses da 
Comunidade Autónoma Galega e así garantir o mellor servizo posible ao cidadán, 
favorecendo igualmente a intermodalidade con outros modos de transporte.  

 

De cara a avaliar o dito Plan Renove de estacións de autobuses, os deputados arriba 
asinantes formulan a seguinte Pregunta Oral para a súa resposta en Comisión:  

 

-Que avances se teñen producido no marco do Plan Renove das estacións de 
autobuses de cara a remodelalas e garantir un mellor servizo ao cidadán ? 
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Santiago de Compostela, 5 de setembro de   2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Martín Fernández Prado na data 05/09/2017 19:28:02 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 05/09/2017 19:28:23 

 
Marta Novoa Iglesias na data 05/09/2017 19:28:35 

 
Gonzalo Trenor López na data 05/09/2017 19:28:51 

 
Diego Calvo Pouso na data 05/09/2017 19:29:04 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 05/09/2017 19:29:19 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 05/09/2017 19:29:29 

 
Antonio Mouriño Villar na data 05/09/2017 19:29:56 
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1 

 

Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños, 

Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Montserrat Prado 

Cores, 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 Comisión. 

 

O pasado xoves 15 de xuño, o Xerente do SERGAS afirmou nunha 

resposta parlamentaria que o Centro de Alta Resolución (CAR) de Lalín non era 

unha actuación prioritaria e que non había previsión para a construción deste 

equipamento sanitario malia que fora obxecto dun convenio en 2011 e dun 

protocolo de colaboración en 2015. O máximo responsábel do SERGAS mesmo 

chegou a dicir que os avances da teleasistencia facían innecesaria a construcion 

do CAR. 

Estas manifestacións en sede parlamentaria resultan contraditorias con 

outros anuncios e previsións da consellaría de Sanidade, que facían referencia a 

redacción dun estudo de viabilidade do CAR, asi como a implantación de novos 

servizos como Hemodiálese e Hospitalización a domicilio e melloras no servizo 

de pediatría. 

Ante a evidencia do incumprimento por parte da Consellaría de Sanidade 

dos compromisos adquiridos coa zona sanitaria de Lalín, desde o BNG recibimos 
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con certa incredulidade o papel asumido polo portavoz do grupo popular no 

concello de Lalín, que nesta fin de semana actuou como voceiro da consellaría. 

Non sabemos se houbo algún nomeamento ou delegación de funcións neste 

sentido, mais a realidade é que o sr Crespo o que intentou facer foi amainar a 

indignación provocada polo anuncio do xerente do SERGAS a pasada semana. O 

que pon en evidencia que a utilidade do labor parlamentario e social de denuncia 

pública dos incumprimentos por parte da Consellaría. 

A realidade é que até agora a única institución que cumpriu os acordos foi 

o concello de Lalín, mentres que o SERGAS e a consellaría de Sanidade o único 

que fixeron até o momento foi poñer excusas e adiar os compromisos. E se o 

goberno galego quere rectificar esta actitude de desleixo e desprezo co concello e 

o pobo de Lalín o que ten que facer, en primeiro lugar, é responder con claridade 

en sede parlamentaria e, en segundo termo, poñer nos orzamentos as partidas 

necesarias para mellorar os equipamentos e a asistencia sanitaria da zona de 

Lalín. 

 

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para 

resposta oral en comisión: 

-Que investimentos prevé realizar o goberno galego nos terreos do Alto de 

Vales para mellorar os equipamentos sanitarios de Lalín e en que prazos? 

-Que características e usos vai ter ese novo equipamento, en caso de que 

estea prevista a súa construción? 
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-Que melloras ten previsto poñer en marcha a consellaría de Sanidade na 

zona de Lalín? 

 

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 06/09/2017 10:10:00 

 

María Montserrat Prado Cores na data 06/09/2017 10:10:06 

 

Ana Pontón Mondelo na data 06/09/2017 10:10:07 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/09/2017 10:10:09 
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Olalla Rodil Fernández na data 06/09/2017 10:10:10 

 

Noa Presas Bergantiños na data 06/09/2017 10:10:12 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Noela Blanco Rodriguez 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 na Comisión 5ª. 

  

 

A situación da atención á discapacidade e á dependencia en Galicia están a sufrir 

un gran deterioro derivado das políticas de retallos e desatención da Xunta de 

Galicia, ademais das insufribles listas de espera, do limbo da dependencia, este 

ámbito é mostra tamén das disfuncións territoriais e da marxinación que sofre a 

provincia de Ourense. 

 

 

A Plataforma PROCAPOURENSE (Centro de Atención a Persoas con 

Diversidade Funcional), composta polos pais e polas nais de nenos e nenas con 

discapacidade, ANPA do CEE Miño, e unha amplísima representación de 

organizacións políticas, sindicais, e sociais da provincia de Ourense, leva tempo 

poñendo en evidencia unha destas discriminacións, evidenciando a falla de 

infraestruturas públicas non concertadas na provincia que permitan a 

continuidade na atención das persoas con discapacidade a partir dos 21 anos 

atendidas nese centro ou en calquera outro da provincia.  

 

 

Ourense é a única provincia que non dispón dun espazo destas características, xa 

que en Lugo hai un centro en Sarria con 120 prazas, Pontevedra dispón dun en 

Redondela co mesmo número de prazas, e a provincia da Coruña tamén conta 

cun centro público para que estas persoas poidan continuar coa súa formación e 

mellora da saúde. Que Ourense non dispoña dun centro destas características 

supón auténticos dramas familiares ao ter que separar centos de quilómetros ás 

nais e pais dos seus fillos e fillas, e vulnera o dereito a decidir das familias, polo 

que cómpre dar unha solución áxil e axeitada a esta situación tal como demanda a 

dita Plataforma cidadá.  

 

 

Ás portas do comezo da campaña electoral das eleccións autonómicas celebradas 

o 25 de setembro do 2016, a Xunta de Galicia anunciaba o seu compromiso para 

poñer un marcha un centro público en Ourense para a continuidade na atención 

das persoas con discapacidade a partir dos 21 anos, sen facer ningún tipo de 

concreción a respecto de cando se construirá, o número de prazas do que disporá, 

e se os servizos que se presten nel serán todos de titularidade pública.  

50214



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 

 

Tralas protestas, non soamente das nais e pais e de toda esta plataforma cidadá 

senón tamén de milleiros de ourensáns e ourensás que saíron ás rúas para 

reclamar á Xunta de Galicia que cumprise os seus compromisos, a Consellería de 

Política Social mudaba a súa posible radicación. Dende o Goberno galego 

anunciábase que o Centro de Atención a Persoas con Discapacidade maiores de 

21 anos, CAPD de Ourense, se construiría nun solar de 4600 m² cedido polo 

Concello de Ourense e radicado no barrio de Barrocás. 

 

 

Pasados máis de catro meses dende este anuncio, e ante a falla de novas ao 

respecto, dende o Grupo Socialista amosamos a nosa preocupación polos graves 

prexuízos que o atraso desta obra podería causar ás familias que levan anos 

esperando a que o Goberno galego cubra o déficit que supón para a provincia de 

Ourense o ser a única das catro galegas que non dispón dun centro destas 

características. 

 

 

Ante esta situación a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes 

preguntas: 

 

  

1ª)  En que fase se atopa a construción do centro radicado en Ourense, para 

persoas con discapacidade maiores de 21 anos? 

 

 

2ª)  Cedeu o Concello de Ourense á Xunta de Galicia a parcela de titularidade 

municipal na que está previsto construír este centro, se for o caso, en que data se 

levou a cabo a dita cesión? 

 

 

3ª) En que data ten previsto a Xunta de Galicia sacar a concurso a redacción do 

proxecto desta infraestrutura? 

 

 

4ª) Cando ten previsto a Xunta de Galicia que finalice a redacción do proxecto? 

 

 

5ª) En que data ten previsto o Goberno galego licitar a construción deste centro? 

 

 

6ª) Cando estima o Goberno galego que poderá estar en funcionamento esta 

infraestrutura? 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 06/09/2017 11:40:16 

 
Julio Torrado Quintela na data 06/09/2017 11:40:24 
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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 na Comisión 

2ª. 

 

 
En Lourizán, a planta depuradora supramunicipal dos Praceres está xestionada 

directamente por Augas de Galicia. Esta EDAR encárgase do tratamento das 

augas residuais urbanas da capital da provincia de Pontevedra, pero tamén de 

Marín e parte dos municipios de Poio, Sanxenxo e Vilaboa. Como consecuencia, 

a ría de Pontevedra vén soportando un tratamento de augas residuais excesivo, 

ademais de padecer unha deficiente depuración ao non estar rematadas as redes 

de colectores nin as estacións de tratamento previstas. Tanto é así que, dende 

finais de 2014, unha parte moi importante dos bancos marisqueiros adscritos ao 

pósito de Raxó xa foran declarados zona C.  

 

 

En xullo de 2016, o director de Augas de Galicia reunírase con concelleiros de 

Poio e co entón alcalde de Sanxenxo para reafirmar o seu compromiso coa 

construción da futura depuradora de Poio. De novo, unha mágoa de reunión, 

posto que só servira para “botar as culpas” ao Concello de Poio, pedíndolle 

celeridade na decisión do emprazamento; iso si, nada se dixera da negativa do 

Concello de Sanxenxo para acoller esta instalación no seu terreo.  

 

 

Polo visto, existen tres radicacións viables técnica e economicamente, unha no 

termo municipal de Sanxenxo e dúas no de Poio, que, dicía hai un ano o director 

de Augas de Galicia, terá que elixir unha coa máxima celeridade posible. 

Estamos xa en setembro de 2017 e seguimos á espera da EDAR de Poio e do 

saneamento da ría de Pontevedra. 

 

 

Por iso as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas: 
 

 

1ª) Ten realmente o Goberno da Xunta de Galicia compromiso coa construción 

da futura depuradora no concello de Poio, na provincia de Pontevedra? 
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2ª) Cales son as tres radicacións viables técnica e economicamente? 

 
 

3ª) Onde se atopan estas dúas radicacións no concello de Poio? 

 
 

4ª)  Onde se atopa a outra radicación no concello de Sanxenxo? 

 
 

5ª)  Que di o novo alcalde de Sanxenxo sobre a posible radicación da EDAR no 

seu termo municipal? 

 
 

6ª)  Para cando a EDAR de Poio e o saneamento da ría de Pontevedra? 

 

 

Pazo do Parlamento, 6 de setembro de 2017 

 
 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 06/09/2017 12:35:50 
 

Raúl Fernández Fernández na data 06/09/2017 12:35:57 
 

María Luisa Pierres López na data 06/09/2017 12:36:07 
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                                        Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta oral na Comisión 5.ª. 

 

Son numerosas as denuncias dos profesionais do Centro de Saúde da Laracha en 

relación á situación que viven na atención as persoas que se atopan no Fogar 

Residencial “Avós Felices”, de carácter privado e con ánimo de lucro. 

Este Fogar Residencial, demanda de forma continuada coidados e asistencia 

sanitaria tanto de forma programada, a demanda, como de forma urxente, que é 

atendida de xeito exclusivo polo persoal sanitario do SERGAS que traballa no 

Centro de Saúde de Laracha. Esta asistencia sanitaria é esixida sempre a nivel 

domiciliario independentemente da situación do usuario do centro. Entre as 

demandas sanitarias das que se ten que ocupar o persoal, atópanse tarefas como a 

realización do control de INR, extracción de sangue para análise e recolleita de 

mostras de ouriños, realización de cambios de sondaxe vesical permanente, 

realización de curas de úlceras e feridas, colocación de vías intravenosas e 

administración de medicación endovenosa, campañas de vacinación antigripal…  

Segundo consta no Rexistro único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais, 

o Fogar Residencial conta cunha ATS/DUE contratada por 30h/mes. Sen 

embargo, non se están asumindo ningunha das tarefas de enfermería 

mencionadas xa que, segundo manifestou o director deste fogar residencial, a lei 

non lle impón a obriga de facelo. 

Ademais do continuo abuso do sistema público de saúde por parte da dirección 

deste Fogar, estanse a producir unha serie de situación que constitúe unha mala 
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praxe asistencial, que vai dende a falta de prevención e coidados de úlceras por 

presión, a prevención de caídas e o manexo de pacientes portadores de 

enfermidades contaxiosas. Estas situación foron postas en coñecemento, tanto do 

Servizo de Inspección de Maiores, Discapacidade e Dependencia como ao 

Servizo de Inspección Sanitaria, que segundo información recibida polos 

profesionais na contestación do Servizo de Inspección de menores, non se 

atopaban incidencias rexistradas, o que resulta totalmente contraditorio tendo en 

conta a información clínica rexistrada no IANUS do SERGAS, tanto por parte do 

Centro de Saúde como por parte do CHUAC. 

No debate do mes pasado en Comisión, o Director Xeral do SERGAS informou 

dunha resolución sancionadora imposta a este fogar, así como a revogación 

parcial da oferta asistencia do Centro.  

Con todo, a día de hoxe, as e os profesionais sanitarios do Centro de Saúde de 

Laracha informan de que o edificio está listo para funcionar en breve e de feito, 

tiveron xa xuntanza para repartir os novos 19 usuarios que entrarán no mesmo.  

 

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión: 

- Cómo é posible que podan abrir un novo edificio ampliando as prazas 

a pesar de ter imposta unha resolución sancionadora e revogado 

parcialmente a oferta asistencial? 

- Que informes ten a Consellería de Sanidade en relación á 

problemática do Fogar? 

- Que informes ten a Consellería de Política Social en relación á 

problemática do Fogar? 

- Que comunicacións existen entre a dirección  do SERGAS e o a 

dirección xeral de maiores en relación a este Fogar? 
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- Teñen constancia tanto na Consellería de sanidade como na 

Consellería de política social deste tipo de problemas en outros 

centros? 

- Valora a Consellería de política social levar a cabo unha nova 

regulación da lexislación que esixa a todos os centros privados 

independentemente das prazas que oferten a necesidade de contar con 

persoal sanitario propio? 

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2017 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 05/09/2017 18:30:26 
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                                      Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro 

do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral na Comisión 5.ª,  en relación as condicións laborais do 

persoal dos centros dependentes da Consellería de Política Social. 

 

As denuncias sobre saturación, sobreesforzo, estrés e falta de descanso do persoal 

dependente da consellería de política social que traballa nos centros de atención 

directa, tales como as residencias de maiores ou os Centros de Atención a 

Persoas Dependentes, están aumentando de xeito alarmante.  

A Consellería de Política Social concentra un dos índices mais elevados de 

accidentes laborais, sendo a metade destes, por motivos que teñen que ver cunha 

sobrecarga de traballo pola falta de persoal. As ratios oficiais non teñen en conta 

as peculiaridades na atención que presenta as persoas residentes destes centros, 

polo que non se axuntan ao persoal necesario nos mesmos. 

En residencias grandes, como pode ser por exemplo a de Oleiros, nas quendas de 

noite unicamente contan en cada unidade cunha auxiliar e unha enfermeira para 

atender aos 44 pacientes da unidade, os cales atópanse nunha ampla maioría, cun 

grado elevado de dependencia. Durante o día, a situación tampouco mellora 

pasando a ser 5 as auxiliares de enfermería que de 8 a 10 da mañá deben asear, 

vestir e dar de comer á maioría das persoas residentes da súa unidade.  

Neste sentido, tamén chama a atención a falta de persoal en fisioterapia ou 

terapia ocupacional, profesionais moi necesarias que non só mellorarían a 

calidade de vida das persoas usuarias dos centros si non que tamén facilitarían o 

traballo do resto das profesionais.  
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A Xunta, leva varios anos anunciando a convocatoria de Ofertas de Emprego 

Público das que solo foi realizada algunha para persoal funcionario e ningunha 

para persoal laboral.  

Todas estas circunstancias, deben unirse co aumento da demanda de persoas que 

necesitan da asistencia neses centros, os cales contan cunha ocupación do 100% e 

importantes listas de espera.  

 

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

PREGUNTA PARA A SÚA RESPOSTA ORAL EN COMISIÓN: 

- Que valoración fai a Consellería de Política Social no aumento das 

denuncias sobre saturación, sobreesforzo, estrés e falta de descanso do 

persoal que traballa nos centros de atención directa da Consellería? 

- Ten pensado a Consellería negociar as carteleiras rectificando a práctica 

de impor quendas abusivas e sen negociación como foi recoñecido en 

sentenzas xudiciais sobre carteleiras de anos anteriores? 

- Comprométese a Consellería a cubrir todas as baixas médicas e vacacións 

para evitar a falla de persoal e a sobrecarga de traballo nos centros? 

- Ten pensado a Consellería de Política Social a convocatoria das Ofertas de 

Emprego Público? 

- Ten pensado a Consellería executar os procesos pendentes de 

consolidación? 

- Vai a Consellería atender a demanda que existen en relación á creación de 

centros públicos? 

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2017. 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 06/09/2017 13:57:50 
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                                         Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión. 

 

A Asociación de afectados por intervencións de cirurxía refractiva (ASACIR), fai 

tempo que ven denunciando as secuelas de ditas operación xunto coa publicidade 

enganosa que se fai da mesma, ofrecendo obxectivos que non se poden garantizar 

e trivializando con este tipo de operacións, sen informar claramente dos riscos 

máis habituais. 

A necesidade dunha publicidade clara xunto cunha información adecuada é algo 

esencial que vai más alá do cumprimento da lexislación vixente, xa que moitos 

dos riscos que teñen lugar despois da operación, en algúns casos, supoñen para os 

doentes un empeoramento moi agudo nas súas condicións de vida.  

Dentro deses riscos atopamos algúns como: O síndrome do ollo seco, síntomas 

visuais como halos, reflexos, visión dobre ou perda de visión así como a 

necesidade de seguir utilizando lentes pese ao que se anuncia. 

En relación á publicidade que as clínicas ofrecen para as operacións de cirurxía 

refractiva, dende ASACIR foron presentadas reclamacións no Instituto Galego 

de Consumo, na Agencia Catalana de Consum e na Agencia Española de 

Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, tanto de xeito individualizado por 

membros da asociación como pola asociación como persona xurídica, contra 27 

clínicas por vulneración da normativa estatal e autonómica sobre publicidade 

sanitaria.  
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Todas as denuncias acompañadas de documentación tanto en soporte escrito 

como audiovisual sobre a publicidade denuncianda. Pero con todo, o único 

organismo de consumo que levou a cabo sancións foi a Agencia Catalana de 

Cosum.  

Actualmente, moitas das persoas afectadas por estas prácticas están á espera de 

resposta de organismos como o Instituto Galego de Consumo.  

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta as seguintes 

Preguntas para a súa resposta oral en Comisión:  

- Que información ten a Xunta de Galicia sobre as denuncias presentadas na 

Comunidade Autónoma en relación ás secuelas da cirurxía refractiva? 

-  E en relación á publicidade enganosa da mesma? 

- Ten coñecemento a Xunta de Galicia do número de intervencións que se 

levan a cabo? 

- Sabe a Xunta de Galicia cales son as follas de información que se lle da 

aos pacientes? 

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2017. 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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                                       Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta oral na Comisión 5.ª. 

 

Diferentes colectivos de traballadores e asociacións profesionais do ámbito das 

emerxencias en Galicia, están a denunciar as graves carencias na xestión e 

organización diaria das emerxencias. Denuncian, a falta de actualización do mapa 

dos servizos de intervención, a arbitrariedade na cobertura xeográfica dos 

recursos, a existencia dun desequilibrio territorial na protección da cidadanía nas 

emerxencias, así como a falta de verdadeiros criterios técnicos na mobilización 

de medios. Todas estas carencias, provocan unha improvisación constante que 

aumenta as posibilidades de actuacións neglixentes. 

Algunhas destas demandas, xa foron trasladadas con AGE na anterior lexislatura 

e con En Marea nesta, contando como ben sendo habitual, co voto en contra do 

Partido Popular, como sucedeu cos recursos existentes do 061. 

Pero a situación agrávase aínda máis, tendo en conta a insistencia da Xunta de 

Galicia  no traslado do servizo de emerxencias do 112 ás novas instalación da 

Estrada. Traslado que se fixo efectivo ás costas do persoal, en canto a 

negociación das súas condicións laborais, e pese os avisos do comité de empresa 

sobre os continuos fallos no funcionamento da plataforma informática.  

Por desgraza, todos estes fallos, víronse confirmados nestes días con terribles 

sucesos como os incendios ou o afundimento do pesqueiro Nuevo Marcos, no 

que segundo transmitiron de xeito conxunto a Asamblea de Traballadoras e 

Traballadores do 112-Galiza, a Asociación Galega de Técnicos en Emerxencias 
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Sanitarias, a Asociación de Técnicos de Emerxencias Sanitarias e Xestores de 

Emerxencias de Galicia, a Mesa Intersindical de Bombeiros e a Plataforma de 

Bombeiros Públicos de Galicia, no caso do barco, todos coinciden en sinalar que 

a falta dun mapa actualizado de recursos para mobilizar, así como o colapso da 

plataforma que o 112 ven denunciando, supuxo que á hora de mobilizar o recurso 

esencial ( o helicóptero de rescate Pesca-I), a plataforma bloqueou a chamada de 

alerta retrasando arredor de dez minutos a saída. 

Estas denuncias, unidas ao que ten acontecido, supoñen feitos moi graves que 

poñen en risco un servizo esencial como é o das emerxencias, cunha 

privatización sistemática dos seus medios que supoñen a precarización das 

condicións laborais das traballadoras e traballadores así como dos propios 

servizos de emerxencias. 

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión: 

1.- Pensa a Xunta de Galicia seguir de costas coas traballadoras e traballadores 

ante o traslado? 

2.- Vai a tomar algunha medida a Xunta de Galicia en relación aos fallos que 

amosa a nova Plataforma? 

3.- Que tipo de actuacións vai a levar a cabo a Xunta de Galicia para solucionar 

as deficiencias denunciadas? 

4.- Que previsións ten a Xunta de Galicia para o conxunto dos servizos de 

emerxencias en Galicia? 

5.- Pensa a Xunta de Galicia reverter as privatizacións de ditos servizos 

apostando por unha xestión directa dos mesmos? 

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2017. 
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   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 06/09/2017 13:57:17 
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                             Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández e Paula Quinteiro Araujo, deputadas do Grupo 

Parlamentario de En Marea, ao abeiro do artigo 156 do Regulamento da 

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

 

A empresa Ferrovial,  acaba de renovar coa Xerencia de Xestión Integrada de 

Ferrol, o contrato do servizo de limpeza dos centros hospitalarios de dita 

xerencia.  

O importe adxudicado en febreiro deste ano, aumenta 1 millón de euros respecto 

á anterior adxudicación. Con todo, as traballadoras e traballadores da empresa 

manifestáronse fai uns meses denunciando os recortes de persoal e material así 

como a precarización do servizo. 

Ademais, denuncian a complicidade dos Servizos Xerais da Xestión Integrada na 

modificación tanto nos pregos como no “Plan de xestión de residuos sanitarios” 

en beneficio do recorte de persoal que levou a cabo a empresa. 

No relativo á aplicación do “Plan de xestión de residuos sanitarios”, a Inspección 

de Traballo constatou os incumprimentos do plan en relación á xestión e 

eliminación de residuos sanitarios (clase II, III, IV) nos domingos e festivos, xa 

que a normativa estipulaba un tempo máximo de 12 horas o que os residuos 

podían permanecer  na área de produción. Incumprimento que ven motivado 

polos recortes de persoal da empresa.  

A Inspección de Traballo requiriu á Xerencia, ao ser esta a titular do Complexo 

Hospitalario, a que adoptase as medidas necesarias para o cumprimento da 

normativa, medidas que segundo información da Inspección de Traballo 

concretáronse na modificación, por parte da Xerencia, do “Plan de xestión de 
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residuos” aumentando as horas de permanencia do residuos de 12 a 20 horas e 

polo tanto, facilitando o recorte de persoal da empresa adxudicataria. 

Ante esta situación, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta as seguintes 

Preguntas para a súa resposta oral en Comisión:  

- Considera a Xunta de Galicia que é correcto o proceder da Xerencia na 

xestión de dito servizo? 

- Tivo coñecemento a Xunta de Galicia das actuacións por parte da 

Inspección de traballo? 

- Que propostas ten a Xunta de Galicia para asegurar a calidade do servizo e 

os dereitos do persoal? 

- Ten pensado a xunta de Galicia asumir a xestión directa do servizo para 

evitar a precarización do mesmo? 

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2017. 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Paula Quinteiro Araújo 

    Deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 06/09/2017 13:53:05 
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                                         Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández e Paula Vázquez Verao, deputadas do Grupo 

Parlamentario de En Marea, ao abeiro do artigo 156 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 

5.ª.  

 

A praxis xudicial no Estado Español en materia de protección de vítimas de 

violencia de xénero e protección de menores de idade, está sendo investigada 

pola Comisións de Peticións da Unión Europea en canto a transposición das 

Directivas 2011/92/UE e a Directiva 2012/29/UE de loita contra os abusos 

sexuais dos menores e sobre os dereitos das vítimas respectivamente.  

A Comisión de peticións observa unha suposta aplicación xeneralizada do 

síndrome de alienación parental, falta de asistencia psicolóxica aos menores 

vítimas sen o consentimento de ambos proxenitores, así como retrasos na toma 

de declaración das vítimas.  

Ademais das observacións da Comisión, diferentes colectivos e asociación 

denuncian a falta de recursos materiais e humanos así como a ausencia de datos 

estatísticos sobre vítimas menores de idade.  

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Comisión: 

 

- Cantas salas especializadas para entrevista forense con menores de idade 

existen en Galicia? 
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- Cantas salas equipadas (Cámara Gessel ou equipos electrónicos) para a 

realización da testifical con xuíz, fiscal, partes e peritos, con protección 

para o neno ou a nena testemuña ou vítima? 

- Cantas avaliacións de testemuña infantil realizou o IMELGA dende 2015? 

- Cantas foron por abuso sexual no ámbito familiar? 

- En cantas existía un procedemento civil paralelo sobre réximes de 

custodia e/ou visitas? 

- En cantas a testemuña foi considerada válida? 

- Das que non foron consideradas válidas, cantas se consideraron 

influenciadas por terceiras persoas e que porcentaxe das consideradas 

influenciadas por terceiras persoas en que porcentaxe se considerou 

influencia materna ou da familia materna? 

- Canto tempo de media hai entre a presentación da denuncia ou 

notificación e a recollida da testemuña infantil? 

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2017. 

 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

    Paula Vázquez Verao 

    Deputadas do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 06/09/2017 13:59:39 

 

Paula Vázquez Verao na data 06/09/2017 13:59:44 
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                                    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao 

abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta oral na Comisión 5.ª. 

 

As listas de espera no SERGAS supoñen un grave problema na sanidade pública 

galega, sendo das máis elevadas do Estado.  

Fai pouco que nos facíamos eco das denuncias de pacientes oncolóxicos en 

relación ás esperas para realizar un TAC e para que se lles informe do resultado 

do mesmo. Unha situación que reviste unha especial gravidade posto que os 

TACs, son probas determinantes e supoñen unha peza clave para saber a 

situación ou avance do cancro así como para o cambio na quimio ou radioterapia. 

O problema, non é só a espera para facer o TAC, si non tamén, o tempo no que se 

tarda en informar sobre o mesmo, xa que a falta de persoal de radioloxía ten 

como consecuencia que aínda que baixen as listas de espera para facer o TAC, as 

oncólogas e oncólogos non poden  informar aos seus pacientes sobre a situación 

do cancro ou a terapia que deben seguir ao non ter o informe de radioloxía. 

A zona máis afectada por esta espera é Ourense, pero actualmente estase a 

incrementar o número de días para o informe do TAC no Hospital Clínico de 

Santiago, segundo nos teñen denunciando pacientes afectados por esta espera.  

Por todo o anterior,  o Grupo de En Marea presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral en Comisión: 
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- Que valoración fai a Consellería de Sanidade sobre as listas de 

espera? 

- E sobre as listas de espera para informar dos TACs? 

- Ten elaborado algún informe tendo en conta as reclamacións das 

usuarias e usuarios en relación á espera para os informes dos TACs? 

- Ten pensado a Consellería de Sanidade contratar a máis persoal, 

tanto para facer os TACs como para informar dos mesmos? 

 

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2017. 

 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

   Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 06/09/2017 13:56:28 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

María Dolores Toja Suárez, Noela Blanco Rodriguez 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 na Comisión 

5ª. 

 

 

En relación coa resposta á pregunta con número de Rexistro  4142, formulada 

polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, sobre “a posta en marcha 

por parte do Goberno galego do centro de día do concello de Corcubión”, indican 

que “... na Costa da Morte existen actualmente dous centros de día dependentes 

do Consorcio, nas localidades de Muros e de Cabana de Bergantiños”. 

 

 

Neste sentido, é necesario indicar que a distancia entre Corcubión e Cabana de 

Bergantiños é aproximadamente de 50 km, e o tempo de desprazamento estaría 

entre 50 minutos e unha hora e dez minutos. Pola súa banda, a distancia entre 

Corcubión e Muros, é aproximadamente de 44 km, e o tempo necesario para 

desprazarse sería entre unha hora e cinco e unha hora e cuarto. Tempos de ida, 

aos que hai que sumar os tempos de volta, todo isto, recordando que os usuarios 

do centro de día son persoas maiores e dependentes. 

 

 

Cabe destacar que Corcubión conta cun edificio rehabilitado para o seu uso como 

centro de día, no que se investiron en torno a 350.000 euros,  cunha capacidade 

para 25 persoas aproximadamente. A súa radicación é inmellorable atopándose 

no centro da localidade contando cunha correctísima accesibilidade e 

proximidade ao centro de saúde da vila; así como ao hospital de Cee a tan só 1,5 

km. Este centro non está en funcionamento debido á falta de recursos 

económicos do concello e cabe salientar que sería o único centro de día da zona 

sur da comarca da Costa da Morte e xunto co de Muros os únicos de toda a 

comarca. 

 

 

Polo tanto, a criterio, non só do deputado e das deputadas que asinan esta 

iniciativa, senón tamén dos veciños e veciñas da comarca da Costa da Morte, 

carece de toda lóxica e resulta indignante a resposta dada polo Goberno galego á 

pregunta formulada. 
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Por iso as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas: 

  

 

1ª) Que opinión lle merece ao Goberno galego que o feito de non poñer en 

funcionamento o centro de día de Corcubión obriga aos maiores dependentes a 

un desprazamento duns 100 km diarios que supoñen unhas dúas horas mínimas? 

 

 

2ª) Valorou o Goberno galego na súa resposta a idade dos usuarios  e usuarias 

dos centros de día, así como as necesidades derivadas por tratarse de persoas 

dependentes? 

 

 

3ª) Que opinión lle merece ao Goberno galego que o centro de día de Corcubión, 

posto a disposición polo Concello e construído con cartos públicos, non se poña 

en funcionamento? 

 

 

Pazo do Parlamento, 6 de setembro de 2017 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Dolores Toja Suárez na data 06/09/2017 17:24:41 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 06/09/2017 17:24:55 

 
Julio Torrado Quintela na data 06/09/2017 17:25:05 
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   Á Mesa do Parlamento 

 

Manuel Lago Peñas, deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa reposta oral na Comisión 3.ª. 

 

O Ministerio de Hacienda y Administracións Públicas (MINHAP) publica unha 

serie mensual coa evolución das operacións non financeiras das comunidades 

autónomas que permite coñecer a marcha dos ingresos e os gastos, así como o 

déficit, de forma precisa e con pouco retraso temporal. 

Para o exercicio actual a información dispoñible chega ata o mes de maio e da 

comparación dos datos acadados de xaneiro a maio tíranse importantes 

conclusións. 

Segundo os datos oficiais do Ministro, as necesidades de financiación –isto é, o 

déficit público- de Galicia é nos cinco primeiros meses do ano do 0,2% do PIB, 

isto é, uns 120 millóns de euros. No mesmo período, en 2015, o déficit foi do 

04,% do PIB e do 0,3% en 2016. 

Unha lectura simple deste dato podería levar á conclusión de que as contas 

públicas galegas seguen unha senda virtuosa de control do déficit. Pero non é así, 

porque unha análise algo máis detallada demostra que a senda de consolidación 

fiscal é a de prolongar a austeridade e os recortes; porque se basea en seguir 

reducindo o gasto público. 

Os datos oficiais do MINHAP reflicten que de xaneiro a maio de 2017 os 

ingresos da Xunta de Galicia caeron en termos de PIB: en 2015 equivalían ao 6% 

do PIB, baixaron ao 5,9 en 2016 e agora en 2017 caen ata o 5,6%. Pode parecer 

que unha caída de 4 décimas do PIB é pouco, pero expresado en valores 
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absolutos son case 250 millóns de euros ata maio que, de seguir a mesma 

progresión que o ano pasado, sumarían 700 millóns de euros ao finalizar 2017. 

Como é posible que se reduza o déficit público se caen os ingresos? Pois 

recortando os gastos máis do que caen os ingresos. 

Nos cinco primeiros meses de 2015 a Xunta gastou unha cifra equivalente ao 

6,4% do PIB, en 2016 baixou ao 6,2% e agora en 2017 sitúase no 5,8%: unha 

redución de 6 décimas, equivalente a 360 millóns de euros que, coa progresión 

do ano pasado, serán máis de 900 millóns de euros de menor gasto ao final do 

exercicio. 

Esta é a realidade: a redución do déficit non se fai pola vía positiva de 

incrementar os ingresos senón pola vía negativa de seguir reducindo o gasto 

público, isto é, deteriorando a calidade dos servizos públicos, deteriorando os 

sistemas de protección social e recortando o investimento público. 

O resultado é seguir reducindo o peso do público na economía porque se reducen 

os ingresos e se recortan os gastos,  unha senda de desmantelamento progresivo 

do estado social en beneficio dos intereses privados e dos sectores privilexiados 

da sociedade: lévanse adiante reformas fiscais en beneficio das rentas máis altas 

e devalúanse os servizos públicos abrindo novas áreas de negocio ás empresas 

privadas. 

Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea presenta as seguintes preguntas 

para a súa resposta oral en Comisión: 

1.ª) Recoñece a Xunta de Galicia que esta é a súa estratexia de consolidación 

fiscal? 

2.ª) Vai continuar no futuro nesta senda de redución progresiva do gasto público 

deteriorando os servizos públicos, a potenciación social e a capitalización do 

país? 
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3.ª) Non considera a Xunta de Galicia sequera a posibilidade de avanzar na 

consolidación fiscal a través do incremento dos ingresos e non da redución do 

gasto? 

4.ª) A Xunta de Galicia considera que a austeridade e os recortes son a súa 

estratexia orzamentaria para os próximos anos? 

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2017. 

   

   Asdo.: Manuel Lago Peñas 

    Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Manuel Lago Peñas na data 06/09/2017 17:52:36 
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

Paula Quinteiro Araújo, Marcos Cal Ogando e Paula Vázquez Verao, 

deputadas e deputado do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto 

no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral na Comisión 5.ª. 

 

 

O 23 de marzo aprobouse en Comisión unha iniciativa para que o Goberno 

galego realizase accións formativas específicas en materia de atención 

especializada a menores expostos á violencia de xénero.  

 

Moitas son as ocasións nas que, por desgraza, os homes que maltratan as 

mulleres empregan a violencia tamén contra os máis cativos. Ambos tipos de 

violencia establecen relacións de sinerxía, de tal xeito que a violencia contra as 

mulleres pode ser unha forma de maltrato para os máis pequenos e pequenas; e a 

violencia exercida sobre os nenos e nenas pode ser outra maneira de danar as 

mulleres. 

 

Non son de estrañar, polo tanto, os datos que xa foron expostos na iniciativa: 

máis dun 63% dos fillos e fillas das vítimas de violencia machista presenciaron 

ou escoitaron os episodios de malos tratos; en torno ao 92% deses fillos e fillas 

tiñan menos de 18 anos; e máis da metade foi tamén vítima da violencia.  

 

Como vemos, urxe tomar medidas para previr que os nenos e nenas sexan 

expostos á violencia machista e para atender a aqueles e aquelas que xa foron 

vítimas dela.  
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Por todo o exposto con anterioridade, as deputadas asinantes presentan as 

seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 

 

 Que medidas formativas específicas en materia de atención especializada a 

menores expostos á violencia machista se tomaron?  

 Cales se van a tomar no presente curso? 

 Con que medios materiais e humanos se vai contar para garantir a súa 

implantación e facer un seguimento da súa eficiencia? 

 

Santiago de Compostela, 6 de setembro de 2017. 

  Asdo.: Paula Quinteiro Araújo 

   Paula Vázquez Verao 

   Marcos Cal Ogando 

   Deputadas e deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 06/09/2017 18:53:04 

 

Marcos Cal Ogando na data 06/09/2017 18:53:13 

 

Paula Vázquez Verao na data 06/09/2017 18:53:23 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, 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 oral en Comisión, relativa á planta de biomasa de 

Melide. 

 

A mediados de marzo do presente ano en Melide non se fala doutra cousa: 

"Xunto ao colexio nº 2 vaise instalar unha planta de biomasa que fornecerá de auga 

quente e calefacción a toda a vila". Entre a sorpresa e a indignación sucédense os 

comentarios. A alarma social vai medrando. É así que xorde unha plataforma veciñal 

preocupada polo risco dos alumnos e da veciñanza que comeza a recoller sinaturas 

en contra do proxecto e procura divulgación e apoios. 

A nova salta no Concello. Efectivamente, o 2 de marzo a empresa 

MEDANCLI SL solicita licenza municipal para a construción da rede de calor 

"Camiño de Santiago". 

O 14 de marzo a empresa presenta a solicitude de licenza para a nave 

industrial (A Martagona, lindando co colexio nº 2). O feito de que a potencia da 

caldeira non exceda de 1 Mw (1.000 Kw) facilita a súa tramitación dado que non 

esixe informes medioambientais. A nave vai con 3 chemineas pero soamente 

funcionaría unha. 
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A canalización da tubaxe iría por fases, pois a primeira delas non pode cruzar 

estradas de competencia extra-municipal nin pode afectar ao Camiño de Santiago, 

non teñen os permisos correspondentes, en especial da Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural. 

O 29 de marzo xorde unha denuncia dun particular, polo que o 26 de abril a 

alcaldía, vía resolución, paraliza a obra e esixe a reposición da legalidade. A finais 

de abril a empresa presenta un proxecto modificado de instalación, (cambio de 

localización), no Marco (polígono 53 parcela 148), a 200 m. escasos do colexio da 

Martagona. Caldeira 1.000 Kw. 

O 7 de xuño comezan os trámites para conceder a licenza para nave na nova 

localización. O 20 de xuño, o concello en Xunta de Goberno Local concede a 

licenza de construción de nave e soterrado de tubaxes. A celeridade dos trámites foi 

obxecto de crítica por parte do BNG. Para facer efectiva dita licenza era preciso 

presentar o oficio de obra visado, así como a correspondente acta de replánteo (o 

último soamente en relación á construción da nave). Nesta ocasión 2 tenentes de 

alcalde non asisten á reunión cando o facían habitualmente. 

O 5 de xullo o BNG accede (unha vez máis) ao expediente e detecta 

falsidade documental, e xa ese mesmo día fai unha advertencia de carácter verbal. 

Tamén pregunta pola acta de replanteo, dado que a mesma non constaba no 

expediente. Ao día seguinte convócase unha xunta de voceiros, feito totalmente 

atípico. O 7 de xullo o BNG instou á alcaldía para que declarase nulo o acordo de 

licenza. 

O proxecto (en primeira fase) conta cunha axuda de 1.000.000 de euros por 

parte do INEGA (cofinanciado con fondos FEDER). Prazo de execución: antes de 
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novembro de 2017. O 10 de xullo celébrase a xunta de voceiros e xa se adianta por 

parte da alcaldía que atenderían o escrito do BNG. 

O 14 de xullo o concello paraliza de forma provisional a licenza, e dánselle 

10 días á empresa para presentar alegacións. No concello apóianse no escrito do 

BNG acerca da falsidade documental. Neste instante é cando o asesor xurídico fala 

das consecuencias (mesmo de tipo penal) que implica a falsidade documental. 

O 21 de xullo o BNG comproba que non se cumpriu un requisito previo ao 

inicio das obras: non existe oficio de dirección de obra. 

Veciños da Plataforma consultan o expediente no INEGA e descobren 

contratos de exclusividade asinados pola empresa e por un concelleiro do PP no 

goberno, contratos negados en todo momento polo Concello. 

O 2 de agosto a empresa renunciou formalmente á axuda e devolveu 500.000 

euros que tiña percibido en concepto de anticipo. Xusto ao día seguinte o INEGA 

declarou a perda de eficacia da concesión da axuda outorgada polo director do 

INEGA e procedeu ao arquivo do correspondente expediente. O día 8 de agosto o 

director do INEGA ditou resolución de aceptación de renuncia. 

Se houbera que poñer un cualificativo a toda esta maraña sería o de chapuza. 

É que no Concello de Melide están a velas vir, ou hai intereses inconfesables por 

detrás de toda esta operación? 

É viable unha planta de Biomasa de 1 Mw para fornecer de enerxía térmica á 

vila de Melide, ou é necesaria máis potencia (3 Mw), tal e como se desprende no 

proxecto, en concreto tres chemineas e tres caldeiras? 
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Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

comisión: 

Cales son as razóns para que un organismo que manexa fondos públicos, 

coma o INEGA, poida conceder unha axuda a un proxecto que xa desde o seu inicio 

presenta un bo número de irregularidades e que non ten en si mesmo viabilidade? 

 

Santiago de Compostela, 7 de setembro de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz  

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 07/09/2017 11:03:27 
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Ana Pontón Mondelo na data 07/09/2017 11:03:37 

 

Olalla Rodil Fernández na data 07/09/2017 11:03:38 

 

Noa Presas Bergantiños na data 07/09/2017 11:03:40 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, 

Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Noa Presas Bergantiños, 

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 Comisión, relativa as demoras tanto na 

avaliación como na concesión das prestacións as persoas en situación de 

dependencia. 

 

Coa entrada en vigor da Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención 

ás persoas en situación de dependencia, recoñecíase o dereito a que as persoas 

maiores o con discapacidade que non puideran valerse por si mesmas, serían 

atendidas polas administracións públicas, garantíndolle o acceso aos servizos sociais 

públicos e ás prestacións económicas axeitadas ás súas necesidades. 

A atención as persoas en situación de dependencia debería ser un tema de 

máxima prioridade para o Goberno galego. Atender ás persoas que solicitan que se 

lle recoñeza o dereito e a prestación que se derive do recoñecemento. Ten que ser 

unha prioridade rematar co “limbo da dependencia”, a eliminación das listas de 

espera. É preciso que toda persoa que solicita unha avaliación ou teña recoñecida 

unha prestación a reciba de xeito real e non teórico, sen demoras de meses ou 

incluso anos. 

50251



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

2 

 

Mais a realidade é que a concreción dos dereitos recoñecidos na Lei non se 

están a facer nin en tempo nin en forma. Falta de orzamentos e de persoal 

suficientes, poucos medios, trámites burocráticos excesivos, colapsos en moitos dos 

servizos de xestión e atención... 

Isto está a xerar retrasos escandalosos na resolución dos expedientes, e como 

consecuencia no recoñecemento e concesión das prestacións ás que as persoas en 

situación de dependencia teñen dereito. 

A lexislación en vigor, establece 3 meses para facer valoración de grao de 

dependencia, dende a entrada da solicitude no rexistro do órgano competente para 

instrución e resolución do expediente, máis outros tres meses dende a resolución de 

grao e nivel para facer o PIA (Proposta Individual de Atención), é dicir asignación 

de recurso de atención. 

Está a ser sistemático o incumprimento dos prazos de resolución. 

Expedientes sen resolver incluso durante anos cando a lexislación establece o prazo 

de meses. Segundo a información da que dispón o BNG a Xunta de Galiza está a 

tardar en rexistrar as solicitudes de dependencia unha media de 3 meses, acelerando 

só emerxencias e crianzas de menos de 3 anos. 

 

Polas razóns expostas formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta 

oral en comisión: 

-Cales son os tempos de agarda dende que entra por rexistro unha solicitude 

ata que efectivamente ten o recurso a persoa demandante?  
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-Que motiva o enorme retraso que viven miles de persoas en Galiza para 

desfrutar da prestación ou servizo que lle corresponde segundo a lei de dependencia? 

-Cal é o número de persoas que agardan para que se materialicen as axudas 

que teñen recoñecidas a través da Lei de Dependencia? 

-Coida que os recursos humanos destinados a este fin é suficiente? 

-Substitúese á totalidade do persoal nas súas ausencias, sexan por permisos, 

licenzas, vacacións, baixas...? Cal é o criterio para facelo? 

-Que medidas pensa adoptar o Goberno galego para solucionar este 

problema? 

 

Santiago de Compostela, 7 de setembro de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Vázquez Verao, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5.ª 

 

 

O 23 de maio de 2071, o Presidente da Xunta, nunha visita ao centro 

interxeracional da Fundación Amancio Ortega en Arteixo, comprometeuse 

publicamente a que no curso 2017-2018 todas as familias en lista de agarda para 

escolas infantís autonómicas contarán con praza nestas ou con bono concilia, 

para conquerir o obxectivo de “lista de espera cero” e, ademais, comprometeu 

22.500 prazas públicas en escolas infantís para o vindeiro curso.  

 

En xuño de 2017, cos datos definitivos por centros de titularidade autonómica 

dependentes do Consorcio, había 4.088 familias en lista de agarda.  

 

No mes de setembro de 2017, a lista de agarda en escolas infantís de 0 a 3 anos 

elévase a 1.178 nenos e nenas, habendo 1.044 vacantes en prazas de 0 a 1 anos e 

482 prazas reservadas para situacións de emerxencia social. 

 

O número de matrículas en Escolas Infantís de titularidade autonómica a inicio 

do curso 2017-2018 elévase a 8.023, con desigual distribución por provincias 

(855 – Ourense, 885 – Lugo, 3.393 - A Coruña, 2.889 – Pontevedra).  

 

A rede das escolas infantís dependentes da Xunta ten unha distribución territorial 

moi desigual, sendo Lugo a provincia con menor ratio de escolas públicas 

autonómicas (apenas un 8% do total galego). 
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Tamén é limitante en canto ao acceso a escolas infantís a suba de prezos, que se 

actualizan co IPC (por tal motivo, este curso as taxas soben un 3,2%), cando as 

rendas das familias se estancaron ou caeron, sobre todo das máis baixas, co cal 

dende En Marea reclamamos un cambio nas taxas que aumente as exencións a 

familias que teñan menos de 12.000 € de renda ao ano, namentres non temos un 

sistema universalizado de prazas públicas. 

 

O 24 de maio de 2017 publicouse a orde pola que se regulan as axudas 

económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís de 0 a 3 anos, 

non sostidas con fondos públicos - bono Concilia –, para sufragar os custos 

dunha praza en escolas infantís privadas. 

 

Aínda que as axudas do bono concilia se abren a todas as familias nas que se 

produza nacemento, acollemento ou adopción e que se amplían os supostos de 

admisión de solicitudes fóra de prazo, estas só se permiten para familias que 

residan en concellos onde non existan escolas infantís de 0 a 3 anos sostidas con 

fondos públicos. Tendo en conta que na propia orde, no seu artigo 3.2 se define 

que as “prazas sostidas con fondos públicos” son as da Axencia Galega de 

Servizos Sociais, as dependentes do Consorcio, as municipais e inclúen tamén 

como prazas sostidas por fondos públicos as “dependentes de entidades privadas 

de iniciativa social que reciban axudas da Xunta de Galicia para o mantemento 

do centro”, as familias que residan en concellos que teñan algún destes recursos, 

non poderán acollerse á ampliación de prazo de solicitude do bono concilia se 

teñen un fillo ou filla no segundo semestre de ano 2017, teñan ou non praza en 

escola infantil. 

 

Contar con recursos de conciliación en todo o territorio debe ser unha prioridade 

do goberno dun país socialmente avanzado, máis cando se trata dunha nación en 

grave regresión demográfica. 
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Dende o punto de vista da conciliación, as escolas infantís son fundamentais para 

garantir a igualdade real de oportunidades entre homes e mulleres, pois seguen 

sendo as mulleres as principais coidadoras de menores de 3 anos, as que máis 

solicitan redución de xornada por coidado de fillos/as e as que máis tempo 

dedican a tarefas relacionadas co coidado e co fogar.  

 

A rede de ensino infantil é un recurso fundamental desde este punto de vista da 

conciliación, pero non suficiente: cómpren permisos de maternidade e 

paternidade iguais e intransferibles, superiores aos actuais, de un ano, estando, 

ademais, demostrada a importancia para o desenvolvemento emocional do 

contacto afectivo coas persoas proxenitoras ou titoras dos e das bebés durante o 

primeiro ano de vida. 

 

Polo exposto, a deputada que subscribe presenta as seguintes preguntas para a 

súa resposta oral en Comisión: 

 

1. Como vai garantir a Xunta de Galicia a promesa do Presidente Feijóo de ter 

“lista de agarda 0 en escolas infantís” no ano 2017? Como vai cumprir a Xunta a 

promesa de que con fondos públicos se garanta que ningunha nena ou neno de 

Galicia se quede sen praza en escolas infantís de 0 a 3 anos no curso 2017-2018? 

 

2. Cantos bonos Concilia se concederon por provincias no ano 2016? Cal é a 

situación actual das solicitudes de bonos concilia, por provincias, no ano 2017? 

Como vai garantir a Xunta as prazas en escolas infantís para os nenos e nenas 

nacidas na segunda metade de 2017? 

 

50257



 

 

 

 

3. Considera a Xunta o bono Concilia unha medida conxuntural ou estrutural? 

Non cre que este modelo favorece o negocio privado fronte o despregamento 

dunha rede pública? 

 

4. Vai a Xunta aumentar as partidas para construción de novas escolas infantís 

públicas autonómicas nos orzamentos de 2018? Cantas novas escolas de ensino 

infantil vai a Xunta construír en cada unha das provincias galegas en 2018? 

 

5. Ten a Xunta un plan para o despregamento dunha rede pública de ensino 

infantil de 0 a 3 anos que teña en conta as necesidades reais da poboación das 

comarcas galegas? 

 

6. Vai a Xunta reclamar do Goberno do Estado a ampliación dos permisos por 

nacemento e adopción, iguais e intransferibles, para nais e pais? 

 

7. Vai a Xunta aplicar maiores exencións de taxas ás rendas máis baixas, tendo 

en conta a situación socioeconómica galega, de consolidación dunha sociedade 

desigual con altos índices de risco de pobreza, especialmente infantil? 

 

Santiago de Compostela, 7 de setembro 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 07/09/2017 11:02:52 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodriguez, 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 na Comisión 5ª. 

 

 

As necesidades de servizos sanitarios do concello de Lalín exceden as 

posibilidades que ofrece o centro de saúde da vila, construído nos anos 70 e que 

presenta déficits que son dificilmente emendables, de tipo estrutural e que non 

pode responder á relevancia e entidade da poboación á que debe atender, 

condicionada pola súa radicación xeográfica, o ámbito de influencia e o volume 

poboacional. 

 

 

Estas reivindicacións son xa permanentes dende hai moitos anos, e os diversos 

gobernos municipais tiveron distintas actuacións, de igual maneira que a 

Consellería de Sanidade tivo distintas posicións no modo de afrontar esta 

cuestión. 

 

 

No ano 2007 comezouse a traballar, por parte da Consellería de Sanidade, na 

posibilidade da construción dun Centro de Alta Resolución en Lalín, de forma 

que se puidese dar saída a unha necesidade de servizo como a que se tiña. O 

Goberno local de entón puxo dificultades a aquel proxecto que, non entanto, 

quedaba encamiñado no 2009. Co cambio de Goberno autonómico, existiu maior 

entendemento entre o Concello, que deixou de poñer tantas dificultades, e a 

Consellería de Sanidade, e en 2010 anunciábase a construción do CAR no Alto 

de Vales, que se materializa en 2011 na sinatura dun convenio de colaboración 

para este proxecto. Este convenio nunca foi materializado nos seus puntos ata 

2015, novamente eleccións municipais, no que se asina novamente un protocolo 

de cooperación entre as institucións, que o PP dá visibilidade no Parlamento de 

Galicia a través dunha iniciativa parlamentaria aprobada e que pretende poñer en 

valor tal acordo e a próxima construción do CAR. 

 

 

Para poder chegar a ese punto, o Concello de Lalín fixo un grande esforzo coa 

adquisición dos terreos por diversas vías, asumindo o Concello todo o custe deste 

proceso e que supuxo algunhas renuncias a outros investimentos e necesidades. 
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O cambio de Goberno municipal en Lalín provocou o cambio de actitude da 

Consellería de Sanidade, quen dende 2015 fixo oídos xordos ás peticións do 

Concello de Lalín dos avances necesarios, e que ata este momento alcanza o feito 

de non dar resposta nin recibir ao alcalde de Lalín e aos membros do Goberno 

municipal. En xuño de 2017, na comisión 5ª de Sanidade, Política Social e 

Emprego do Parlamento de Galicia, o xerente do Sergas asumiu que a 

infraestrutura, agora, non era “prioritaria”. No mesmo tempo, o Concello de 

Lalín aprobou por unanimidade unha moción que solicita, entre outras cuestións, 

o cumprimento dos acordos asinados e o inicio das obras para a construción do 

CAR. 

 

 

Esta sucesión de acontecementos amosa unha obvia intencionalidade do Partido 

Popular, local e autonómico, de utilizar as necesidades sanitarias dos veciños de 

Lalín e a contorna afectada como ferramenta meramente electoralista pero con 

nulas intencións reais de dar resposta, así como de bloquear as accións e 

iniciativas do Goberno Municipal toda vez que non é rexido por un alcalde do 

seu partido. 

 

 

Ante esta situación o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes 

preguntas: 

 

 

1ª) Cando ten previsto o Goberno galego iniciar os trámites para a construción do 

Centro de Alta Resolución (CAR) de Lalín? 

 

 

2ª) Por que existe o cambio de criterio sobre a necesidade e a prioridade do CAR 

de Lalín por parte da Consellería de Sanidade? 

 

 

3ª) Pode garantir o Goberno de Galicia que a súa actuación e suposto cambio de 

criterio ten que ver co cambio de goberno municipal? 

 

 

4ª) Como valora o Goberno galego o non cumprimento de acordos asinados co 

Concello de Lalín? 

 

 

5ª) Por que o conselleiro de Sanidade non recibe nin responde ás peticións feitas 

dende o Goberno Municipal de Lalín? 
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Pazo do Parlamento, 7 de setembro de 2017 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 07/09/2017 13:07:21 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 07/09/2017 13:07:37 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Paula Prado del Río, Isabel Novo Fariña, César Fernández Gil, Antonio Mouriño 
Villar, Alberto Pazos Couñago, Julia Rodríguez Barreira e Jacobo Moreira Ferro, 
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 na Comisión 1ª, Institucional, 
Administración Xeral, Xustiza e Interior. 
 
A mellora de medios técnicos dos servizos de seguridade e emerxencias foi notable na 
pasada lexislatura, na que tanto as agrupacións de voluntarios de protección civil como 
as policías locais foron dotadas con novos vehículos e equipamentos a través de 
investimentos de moi importante contía. Porén, dende o Grupo Parlamentario Popular 
cremos que a nosa Policía Autonómica necesita tamén experimentar este proceso de 
renovación e ampliación dos seus medios materiais, máxime cando está a asumir, con 
éxito, novas funcións como son a da protección das vítimas de violencia machista. 
 
Así, no programa electoral  co que o Partido Popular de Galicia concurría ás eleccións 
do 2016 e co que obtiña a maioría absoluta, recollíase a mellora dos medios materiais 
da Unidade da Policía adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia (UPA), de xeito que 
permitira a creación de novos equipos operativos, para que puidesen cumprir con máis 
eficacia a súa labor, dando unha resposta moito mellor as demandas da sociedade 
galega. 
 
Neste senso, contitúase mantendo a colaboración co Ministerio do Interior así cómo 
fortalecendo os mecanismos de colaboración e coordinación das Unidades de Policía 
Adscrita con outros corpos e forzas de  seguridade que desenvolven as súas tarefas na 
nosa Comunidade Autónoma. 
 
Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Comisión: 
 
Cal ten  sido ata o de agora a mellora dos medios materiais da Unidade do Corpo 
Nacional de Policía adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia (UPA)? 
 

Santiago de Compostela, 7 de setembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Prado Del Río na data 07/09/2017 16:20:21 

 
María Isabel Novo Fariña na data 07/09/2017 16:20:32 
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Alberto Pazos Couñago na data 07/09/2017 16:20:57 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 07/09/2017 16:21:30 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 07/09/2017 16:21:44 
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Á Mesa do Parlamento  
 
Paula Prado del Río, Isabel Novo Fariña, César Fernández Gil, Antonio Mouriño 
Villar, Alberto Pazos Couñago,Julia Rodríguez Barreira e Jacobo Moreira Ferro, 
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 na Comisión 1ª, Institucional, 
Administración Xeral, Xustiza e Interior. 
 
A potenciación da formación do persoal de seguridade e emerxencias a través da 
Academia Galega de Seguridade Pública foi patente durante a anterior lexislatura. En 
2015 implementouse un novo modelo formativo, con itinerarios destinados á obtención 
do certificado de profesionalidade en emerxencias homologado polo Sistema Nacional 
de Cualificacións.  
 
O programa electoral co que o Partido Popular de Galicia concorreu as eleccións do 
2016 e co que obtivo a maioría absoluta, propoñía o fortalecemento do papel da 
Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) no que atinxe ao enriquecemento 
do capital humano dos Servizos de Emerxencia, protección civil e de seguridade 
pública mediante a súa capacitación a través da formación, impulsando a calidade dos 
Servizos para unha mellor atención á cidadanía. Todo elo a través do desenvolvemento 
da formación inicial e continúa, formación actualizada e especializada para todas as 
categorías e todos os postos. 
 
Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguintes preguntas en Comisión: 
 
Que papel está a xogar a Academia Galega de Seguridade Pública na elaboración dos 
programas formativos e impartición dos cursos de formación e perfeccionamento 
dirixidos aos integrantes dos Servizos de Protección Civil, GES e aos membros dos 
corpos de bombeiros, co obxectivo de dotar a este persoal dun certificado de 
profesionalidade en emerxencias homologado polo Sistema Nacional de 
Cualificacións? 
 
 
Santiago de Compostela, 7 de setembro de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Prado Del Río na data 07/09/2017 16:22:15 

 
María Isabel Novo Fariña na data 07/09/2017 16:22:26 
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Antonio Mouriño Villar na data 07/09/2017 16:22:39 

 
Alberto Pazos Couñago na data 07/09/2017 16:22:47 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 07/09/2017 16:23:10 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 07/09/2017 16:23:19 

 

50266



 
 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Quinteiro Araújo, Davide Rodríguez Estévez, Anxéles Cuña Bóveda e 

Luís Villares Naveira, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 7.ª.  

 

 

A xestión realizada polo Concello e a empresa concesionaria do Matadoiro 

municipal de Ourense é opaca e presenta numerosas incongruencias en termos de 

control do gando sacrificado. 

 

Para comprobar a veracidade dos partes entregados ao concello pola xerencia do 

Matadoiro é necesario coñecer os datos oficias de control sanitario realizados 

polos funcionarios da Xunta de Galicia, datos que a día de hoxe son 

descoñecidos por parte da corporación municipal de Ourense, a pesar de ser 

requiridos en diversas ocasións tanto nas comisións municipais, como mediante a 

presentación da oportuna queixa á Valedora do Pobo. 

 

É tan elevado o nivel de ocultación que, con data 16 de Agosto de 2016, a 

Xefatura territorial da Consellería de Sanidade de Ourense nega esta 

documentación a membros da corporación Ourensá expresando, ademais, que 

deben acudir ao Xulgado do Social para que se atenda a súa petición, Xulgado 

que nada ten a ver coas competencias sobre as que solicitan información.  

 

Para que o conxunto da oposición, tanto municipal como parlamentaria, poida 

exercer o deber de control, que lle vén recoñecido pola Constitución e o Estatuto 

de Autonomía, é necesario que o acceso á información sexa total e se garanta a 

transparencia e veracidade.  
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Por todo isto, En Marea formula a seguinte Pregunta para a súa resposta oral 

en Comisión: 

- Cales son os datos recollidos no listado/resumo mensual do libro de 

control sanitario de sacrificio de gando que asina o servizo veterinario 

oficial referidos aos anos 2014, 2015 e 2016  así como os que se refiren ao 

que vai de 2017?  

Santiago de Compostela,  7 de setembro de 2017. 

  Asdo.: Paula Quinteiro Araújo 

   Davide Rodríguez Estévez 

   Ánxeles Cuña Bóveda 

   Luís Villares Naveira 

   Deputadas e deputados do G.P. de En Marea. 

    

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 07/09/2017 17:11:39 

 

David Rodríguez Estévez na data 07/09/2017 17:11:53 
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    Á Mesa do Parlamento 

Paula Quinteiro Araújo e Davide Rodríguez Estévez, deputada e deputado do 

Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do artigo 156 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 

7.ª. 

O 19 de xaneiro de 2017 aprobouse unha iniciativa en Comisión para que o 

Goberno galego protexera o Pedregal de Irimia, no concello de Meira, o acuífero 

matricial do Miño, xa que os últimos anos plantáronse eucaliptos na contorna que 

están a estragar os acuíferos e a paisaxe natural, e que supoñen, polo tanto, un 

grave risco para o valor ambiental do lugar e para o seu atractivo simbólico. 

Por isto, as deputadas asinantes presentan a seguinte pregunta para a súa resposta 

oral en Comisión: 

 Que está a facer a Xunta de Galicia para protexer o Pedregal de Irimia, 

berce do río Miño? 

 

Santiago de Compostela, 7 de setembro de 2017. 

  Asdo.: Paula Quinteiro Araújo 

   Davide Rodríguez Estévez 

   Deputada e deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Ánxeles Cuña Bóveda e Paula Vázquez Verao, deputadas do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 156 do 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA, para a súa 

RESPOSTA ORAL na COMISIÓN de control da CRTVG, relativa á ocultación 

nas novas da RTVG da presenza de representantes de En Marea en diversos 

actos.  

 

O pasado mércores 30 de agosto convocáronse numerosas concentracións en 

contra da mal chamada Lei de Saúde do Partido Popular. As mobilizacións 

contaron co apoio dos sindicatos e dos profesionais sanitarios, así como da 

sociedade civil e de tódolos grupos da oposición.  

 

O mesmo mércores, o Telexornal Mediodía recollía o acontecido con imaxes das 

manifestacións de Burela e do Salnés e con declaracións de Fernández Leiceaga, 

de Ana Pontón e do delegado da Xunta en Lugo. Non se emitiu unha soa imaxe 

dos representantes institucionais de En Marea, que estiveron presentes nas 

manifestacións de Vilagarcía e Manzaneda, nin se mencionou o súa posición en 

contra da citada Lei.  

 

O baleiro informativo non foi corrixido durante os días seguintes, aínda que a 

TVG continuou considerando noticiable o debate en torno á Lei de Saúde. Así o 

demostra a emisión da seguinte nova o venres un de setembro no Telexornal 

Mediodía: “Alcaldes populares do sur de Lugo apoian a nova Lei de Saúde e din 

que mellorará os servizos”. 
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Dende o punto de vista informativo, custa entender que a posición a favor que 

manteñen un grupo de alcaldes dunha zona moi concreta de Galicia sexa 

considerado noticia e a posición política do principal partido da oposición non 

sexa nin sequera citada. Custa entendelo porque o grupo de alcaldes que está a 

favor da lei forma parte do partido do goberno que a está a defender. O 

noticiable, polo tanto, non é que eses alcaldes estean a favor. Iso é o que se 

espera neste tipo de situacións. O noticiable sería que estiveran en contra 

desafiando a liña política marcada pola súa organización. 

 

Aínda que ao Consello de administración da RTVG se lle esqueza, con 

demasiada frecuencia, a labor dos informativos galegos no consiste en actuar 

como relacións públicas do Goberno do Partido Popular. A súa labor é a de facer 

periodismo e a de ofrecer, polo tanto, tódolos puntos de vista.  

 

Por todo o exposto con anterioridade as deputadas asinantes presentan as 

seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión. 

 

 Por que motivo non se informou acerca da presencia dos deputados e 

deputadas de En Marea nas manifestacións contra a Lei de Saúde? 

 Por que nin tan sequera foi mencionada a súa posición política nos días 

posteriores? 

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2017. 

 

   Asdo.: Anxéles Cuña Bóveda 

    Paula Vázquez Verao 

    Deputadas do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 05/09/2017 12:28:09 

 

Paula Vázquez Verao na data 05/09/2017 12:28:17 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Ánxeles Cuña Bóveda e Paula Vázquez Verao, deputadas do 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 na Comisión de control da CRTVG,  relativa ao Plan de Formación Dixital. 

  

 

Hai un ano (23 de setembro de 2016), nunha entrevista que un xornal galego lle 

fixo a Tone Kunst (directora da radioetelevisión pública de Noruega), afirmaba 

que a televisión ten futuro, pero debe reinventarse. Afirmaba  tamén que  o 

modelo de radiotelevisión que coñecemos, vai desaparecer. Consideraba que o 

máis importante é o on line e móbil, e que hai que contar historias doutra 

maneira. Por iso fan contidos diferentes para cada plataforma.   

A nosa realidade é moi diferente á nórdica. A súa misión como servizo público é 

tamén periodismo de investigación, primicias, programas e series. Os políticos 

non se entremeten na independencia dos medios público, téñeno ben asumido. O 

director xeral escóllese por seis anos e dá igual quen goberne, non cambian as 

persoas cando chegan ao poder. Nós vivimos na instrumentalización ideolóxica. 

A transformación dixital en España está modificando a sectores industriais, 

socioculturais, empresariais. Entre os días 4 e 6 de setembro actual (2017), no 

Pazo da Magdalena de Santander, institucións públicas, empresas e 

organizacións, en distintos graos de evolución nos seus procesos de 

transformación dixital, están sendo as protagonistas do “31 Encuentro de la 

Economía Digital y las Telecomunicaciones” que forma parte do programa  da 

Universidade Internacional Menéndez Pelayo.  
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Conscientes do necesario impulso da dixitalización tamén no noso país, xa que é 

un reto importante para a supervivencia da Corporación da Radio Televisión 

Galega,  hai que facer constar que non houbo nestes anos unha evolución que 

facilitase a progresión. Si houbo un retraso na implementación da dixitalización 

(que xa se ía facer co goberno bipartito). 

É certo que os nosos mozos e mozas forman parte da xeración do pixel; educados 

no videoxogo e videoclip. Os seus ollos e  cerebros poden procesar moita 

información en pouco tempo. Len só titulares, inventan linguaxes crípticas e 

manexan menos da metade do vocabulario dun adulto/a de máis de 30 anos. 

Resultado da sociedade da información na que os medios, tamén os públicos, 

están mergullados na incertidume derivada da necesidade desa transformación 

que garanta a súa supervivencia. 

Preocúpanos a calidade da información dos nosos medios públicos; a 

trivialización dos contidos, a ausencia de crítica e, preocúpanos moito, as 

condicións de traballo dos profesionais da comunicación porque compartimos a 

idea de que só desde un emprego estable e de calidade estarán en mellor 

disposición de cumprir coas súas obrigas coa sociedade como traballadores dos 

medios de comunicación públicos, informando con independencia e veracidade, 

dereito (e deber) que en moitos momentos se lles nega. 

A FORMACIÓN É IMPRESCINDIBLE. Precísase adquisición de novas 

habilidades para a súa cualificación, así como identificar os factores que obrigan 

a súa reconversión xa que van mudar os perfís dos profesionais sobre o sistema 

do traballo creador. Vai supor unha fonda transformación, sobre todo no que se 

refire aos traballadores e traballadoras. 

Marisol Pereiro, responsable de Formación da CRTVG anunciou un avance do 

plan de formación que se vai desenvolver entre o 2 de outubro de 2017 e o 14 de 

febreiro de 2018. 
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Por todo o exposto con anterioridade, as deputadas asinantes presentan as 

seguintes preguntas para a súa resposta oral en Comisión. 

 

1.ª) Como se vai implementar o plan de formación dixital? A ritmo de vertixe? A 

dedo? 

 

2.ª) Que consecuencias terá a adaptación do persoal ao proceso dixitalizador? É 

posible unha adaptación sen traumas?  

 

3.ª) Como van aprender a facer todo tipo de tarefas os e as profesionais da 

CRTVG? Serán homes e mulleres todo terreo capaces de comunicar desde todas 

as plataformas (radio, tele, web e redes sociais)? 

 

4.ª) Imporase un novo perfil profesional?   

  

5.ª) Coa dixitalización, hai que pasar de técnicos a videoxornalistas, como en 

Noruega ou Suecia? 

  

6.ª) Reduciranse postos de traballo? 

 

7.ª) Crearán equipos pequenos e lixeiros que permiten case que unha persoa xere 

novas e contidos para distribuír en todos os formatos nas diversas  plataformas? 

 

8.ª) Será unha oportunidade de reciclarse laboralmente, de saír das funcións 

habituais históricas?  

 

9.ª) Como van adaptar as categorías profesionais e funcións? 
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10ª) Van saltarse A RECLASIFICACIÓN PROFESIONAL? 

 

11.ª) Pensan NEGOCIAR OS CAMBIOS? 

 

12.ª) VAN SELECCIONAR A DEDO que operadores desenvolverán unhas ou 

 outras funcións? 

 

13.ª) Por que este PLAN SÓ PREVÉ FORMACIÓN NA TVG (NON NA RG)? 

 

Santiago de Compostela,  5 de Setembro de 2017. 

 

  Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda 

   Paula Vázquez Verao 

   Deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 05/09/2017 12:44:38 

 

Paula Vázquez Verao na data 05/09/2017 12:44:46 

 

50278



50279

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIAX lexislatura. Número 14 de setembro de 2017

ESTRUTURA DO BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

1. PROCEDEMENTOS PARLAMENTARIOS 
1.1. PROCEDEMENTOS DE NATUREZA NORMATIVA

1.1.1. NORMAS APROBADAS 
1.1.2. PROPOSTAS DE NORMAS

1.2. PROCEDEMENTOS ESPECIAIS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
1.2.1. INVESTIDURA
1.2.2. MOCIÓN DE CENSURA
1.2.3. CUESTIÓN DE CONFIANZA

1.3. PROCEDEMENTOS DE CONTROL E IMPULSO
1.3.1. CONTROL SOBRE AS DISPOSICIÓNS DA XUNTA CON FORZA DE LEI   
1.3.2. COMUNICACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA
1.3.3. EXAME DE PROGRAMAS E PLANS
1.3.4. ACORDOS, RESOLUCIÓNS OU PROPOSTAS DE COMISIÓNS ESPECIAIS OU DE INVESTIGACIÓN
1.3.5. MOCIÓNS
1.3.6. PROPOSICIÓNS NON DE LEI
1.3.7. OUTRAS PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN E ACORDOS
1.3.8. PROCEDEMENTOS DE CONTROL ECONÓMICO E ORZAMENTARIO

1.4. PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN
1.4.1. INFORMACIÓNS REMITIDAS POLA XUNTA DE GALICIA
1.4.2. SOLICITUDES DE COMPARECENCIA 
1.4.3. INTERPELACIÓNS
1.4.4. PREGUNTAS
1.4.5. RESPOSTAS A PREGUNTAS
1.4.6. SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES E DOCUMENTOS DE DEPUTADOS E DE COMISIÓNS
1.4.7. RECONVERSIÓNS POR FINALIZACIÓN DO PERÍODO DE SESIÓNS

1.5. PROCEDEMENTOS RELATIVOS A OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS
1.6. PROCEDEMENTOS DE ELECCIÓN, DESIGNACIÓN E PROPOSTA DE NOMEAMENTO
1.7. PROCEDEMENTOS RELATIVOS AO DEREITO DE PETICIÓN

2. ELECCIÓN E COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO, RÉXIME E GOBERNO
INTERIOR, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
2.1. ELECCIÓN DO PARLAMENTO
2.2. COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO E DOS SEUS ÓRGANOS
2.3. RÉXIME E GOBERNO INTERIOR
2.4. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO PARLAMENTO

3. ADMINISTRACIÓN DO PARLAMENTO DE GALICIA

4. INFORMACIÓNS E CORRECCIÓNS DE ERROS
4.1. INFORMACIÓNS

4.2. CORRECCIÓNS DE ERROS



BOLETÍN OFICIAL DO 
PARLAMENTO DE GALICIA

Edición e subscricións: 
Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia. Hórreo, 63. 15702. Santiago de Compostela. 
Telf. 981 55 13 00. Fax. 981 55 14 25 
Dep. Leg. C-155-1982. ISSN 1133-2727 




