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ı 13204 (10/POP-001640)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David
Sobre as medidas adoptadas en materia de prevención de riscos laborais e seguridade no Parque
Natural do Invernadoiro (Ourense) 43684

ı 13209 (10/POP-001641)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o tratamento dos presos afectados con hepatite C 43687

ı 13212 (10/POP-001642)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o proxecto de relocalización dos servizos do Hospital Gil Casares 43690

ı 13214 (10/POP-001643)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o mantemento dos capeláns no Servizo Galego de Saúde 43692

ı 13216 (10/POP-001644)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 2 máis
Sobre a exucución do proxecto e obra do novo Centro de Saúde do Vinteún, en Ourense 43694

ı 13218 (10/POP-001645)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 2 máis
Sobre a exucución do proxecto e obra do novo Centro de Saúde de Ribadavia 43696

ı 13221 (10/POP-001646)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o tratamento da hepatite C 43698
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ı 13223 (10/POP-001647)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 4 máis
Sobre a execución do proxecto e obra do novo Centro de Saúde da illa de Arousa 43700

ı 13228 (10/POP-001649)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 13 máis
Sobre a convocatoria dunha OPE para as prazas do Sergas actualmente cubertas con persoal interino

43703
ı 13237 (10/POP-001650)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a transformación da titulación de Criminoloxía en grao oficial na USC 43706

ı 13240 (10/POP-001651)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno sobre a implantación de cara á centralización e eficiencia dun plan pi-
loto de servizos comúns procesuais 43709

ı 13243 (10/POP-001652)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as cantidades que o Goberno galego ingresou desde 2009 ata a actualidade por impostos
medioambientais 43711

ı 13246 (10/POP-001653)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as decisións que se tomaron na última reunión da Oficina Técnica da Seca 43713

ı 13254 (10/POP-001654)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a ampliación da autorización ambiental integrada de Elnosa máis alá do mes de decembro
de 2017 43715

ı 13255 (10/POP-001655)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o estado de tramitación da solicitude do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal pre-
sentado pola empresa CUF respecto dos terreos que ocupa a fábrica de Elnosa en Lourizán 43718

ı 13256 (10/POP-001656)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
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Sobre a permanencia da fábrica de Elnosa en Lourizán e a procura dunha localización alternativa
43721

ı 13257 (10/POP-001657)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as reunións mantidas entre o Goberno galego e os propietarios da empresa Elnosa e o seu
comité de empresa 43724

ı 13266 (10/POP-001658)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a necesidade dunha urxente revisión do modelo de xestión dos parques do servizo contra
incendios e dos medios de emerxencias 43727

ı 13270 (10/POP-001659)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a xestión das visitas do pazo de Meirás pola Fundación Francisco Franco e as actuacións da
Xunta  de Galicia en relación con ese feito 43729

ı 13275 (10/POP-001660)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a reacción do Goberno galego á apertura de dilixencias informativas de investigación penal
por parte da Fiscalía de Medio Ambiente pola posible existencia de verteduras que poidan constituír
delito en Ribeira 43732

ı 13280 (10/POP-001661)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a utilidade de crear un observatorio para solucionar os problemas dos ríos galego 43734

ı 13291 (10/POP-001662)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre as actuacións en que se concretan as dotacións derivadas da aprobación da Lei de actuacións
de apoio ao crecemento económico e reforzo do gasto social no que se refire ás intervencións en
infraestruturas educativas 43736

ı 13293 (10/POP-001663)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre os proxectos desenvolvidos en Galicia no eido educativo cos fondos derivados do denomi-
nado ‘superávit de responsabilidade’ 43738

ı 13304 (10/POP-001664)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
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Sobre a valoración política do conselleiro de Cultura do feito de que as visitas ao pazo de Meirás
estean xestionadas pola Fundación Francisco Franco 43740

ı 13340 (10/POP-001665)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da situación das escolas unitarias e unidades no ensino
galego na última década 43742

ı 13342 (10/POP-001666)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre os traballos e programas que se están a desenvolver nas bibliotecas escolares galegas co ob-
xectivo de converterse en espazos esenciais no proceso de aprendizaxe do sistema educativo galego

43744
ı 13344 (10/POP-001667)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego dos procesos de oferta pública de emprego desenvol-
vidos no ámbito do ensino en Galicia durante os últimos anos 43746

ı 13346 (10/POP-001668)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre o número de convenios de colaboración asinados para o curso escolar 2017-2018 con insti-
tucións de iniciativa social para prestar apoio nos servizos de comedor e transporte do alumnado
con necesidades educativas especiais 43748

ı 13350 (10/POP-001669)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a data prevista de finalización das obras da pista de atletismo de Expourense 43750

ı 13366 (10/POP-001670)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a conveniencia, por razóns económicas, de trasladar as persoas maiores e dependentes de
Rianxo a centros de día en vilas da contorna 43752

ı 13376 (10/POP-001671)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia do contido do comunicado da Fundación Francisco Franco
en relación co pazo de Meirás 43755

ı 13383 (10/POP-001672)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
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Sobre a problemática das persoas en situación de xubilación anticipada 43757

ı 13388 (10/POP-001673)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a reacción da Xunta de Galicia ante o fallo de seguridade da plataforma LexNet 43761

ı 13396 (10/POP-001674)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do grao de cumprimento dos compromisos adquiridos
no Pacto galego pola infancia 43763

ı 13402 (10/POP-001675)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data pevista polo Goberno galego para poñer en marcha o Cegadi 43767

ı 13411 (10/POP-001676)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 7 máis
Sobre o balance de visitas e actividades dos parques arqueolóxicos dependentes da Xunta de Galicia

43769
ı 13413 (10/POP-001677)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre os próximos pasos previstos no proceso de posible delimitación do Camiño de Santiago a
Fisterra e Muxía 43771

ı 13476 (10/POP-001678)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre as razóns, o procedemento e os obxectivos que levaron á Xunta de Galicia a acordar a revo-
gación do recoñecemento da Federación Galega de Fútbol Sala como federación deportiva galega

43773
ı 13482 (10/POP-001679)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da
afectación do patrimonio arqueolóxico polas plantacións de especies arbóreas, especialmente
eucaliptos 43775

ı 13488 (10/POP-001680)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os criterios para a repartición de motobombas entre os concellos galegos 43779
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ı 13500 (10/POP-001681)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre os motivos da Xunta de Galicia para non ter implantado o grao en Criminoloxía na USC 43783

ı 13504 (10/POP-001682)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración da Consellería de Sanidade do feito de que o concello de Cuntis permanecera
sen atención sanitaria parte do día 31 de xullo 43786

ı 13515 (10/POP-001683)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as diferenzas entre Galicia e o resto do Estado no que respecta ás porcentaxes de alumnado
con necesidades educativas especiais sobre o alumnado total 43788

ı 13519 (10/POP-001684)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre os motivos do Goberno galego para incluír no último concurso de traslados as prazas do pro-
fesorado dos centros que a Xunta de Galicia acaba de pechar 43791

ı 13555 (10/POP-001685)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a data límite da concesión administrativa da empresa Elnosa en Lourizán 43793

ı 13558 (10/POP-001686)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da evolución dos datos da Enquisa de Poboación Activa
na provincia de Ourense desde o ano 2009 43795

ı 13564 (10/POP-001687)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as dificultades de acceso e atención no sistema sanitario que teñen as persoas xordas 43797

ı 13570 (10/POP-001688)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a retirada das concesións administrativas e/ou rescisión dos contratos administrativos ás
empresas que sexan sancionadas por explotación laboral 43799

ı 13571 (10/POP-001689)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
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Sobre a valoración do Goberno galego da evolución dos datos recollidos polo Servizo de Emprego
Estatal en relación coa explotación laboral en Galicia durante os últimos anos 43802

ı 13583 (10/POP-001690)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre os motivos de que non estea dispoñible no Portal das Fragas do Eume información sobre a
compostelana dos parques naturais 43805

ı 13599 (10/POP-001691)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para garantir a presenza da lingua galega no
total dos informativos da CRTVE e que esta impulse os investimentos en materia de produción au-
diovisual en galego 43807

ı 13605 (10/POP-001692)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración da Consellería de Sanidade en relación co feito de que o concello de Meaño non
teña a atención dun pediatra como consecuencia da redución de servizos no verán 43811

ı 13639 (10/POP-001693)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os argumentos do Goberno do Estado para non elixir a Alternativa C5 para o proxecto de pro-
longación da autovía A57 no tramo Pilarteiros-Barro e conexión coa AP-9 43813

ı 13650 (10/POP-001694)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a cobertura das ausencias do persoal no centro de saúde de Cuntis 43815

ı 13667 (10/POP-001695)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para evitar as consecuencias negativas da mo-
dificación da organización dos centros educativos na comarca do Ribeiro 43818

ı 13711 (10/POP-001696)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar o Goberno galego para facilitar o acceso das pemes
aos contratos públicos autonómicos 43821

ı 13714 (10/POP-001697)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
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Sobre as dificultades en determinados lugares da comunidade derivadas da ausencia de ascensores
en vivendas en altura 43824

ı 13715 (10/POP-001698)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as dificultades que teñen os autónomos próximos á xubilación para asegurar a continuidade
dos seus negocios 43826

ı 13716 (10/POP-001699)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre a participación do persoal investigador no deseño dun sistema de investigación de calidade

43828
ı 13717 (10/POP-001700)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre o destino de parte dos orzamentos do ‘tícket eléctrico’ 43831

ı 13718 (10/POP-001701)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre o impacto que tería no naval galego a proposta de renovar a frota pesqueira de altura nos
estaleiros de Galicia 43833

ı 13735 (10/POP-001702)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia do estado de conservación e coidado da enseada dos
Pasales 43835

ı 13737 (10/POP-001703)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a eficacia do modelo de colaboración público-privado para a construción do Hospital Álvaro
Cunqueiro 43837

ı 13741 (10/POP-001704)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a xestión da situación de desabastecemento de vacinas contra a meninxite B no último ano

43839
ı 13743 (10/POP-001705)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a resposta ofrecida polo sistema público de saúde ante as situacións de interrupción volun-
taria do embarazo 43841
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ı 13745 (10/POP-001706)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o consumo de bebidas alcohólicas en Galicia por parte da mocidade 43843

ı 13747 (10/POP-001707)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a previsión da Xunta de Galicia de realizar algún tipo de acción para reverter o efecto que
ten sobre a poboación galega o Real decreto 16/2012 de medidas urxentes para garantir a susten-
tabilidade do Sistema Nacional de Saúde 43845

ı 13753 (10/POP-001708)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a calidade asistencial en atención primaria e nos hospitais comarcais despois da modificación
da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia 43847

ı 13756 (10/POP-001709)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do nivel de atención aos enfemos de diabetes na
Comunidade Autónoma 43851

ı 13762 (10/POP-001710)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns da redución de persoal médico nos puntos de atención continuada de Ferrol,
Narón, Pontedeume e Fene na época de verán 43853

ı 13816 (10/POP-001711)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas que ten pensado adoptar a Xunta de Galicia para solucionar todos os problemas
existentes nas parcelas de substitución do proceso de concentración parcelaria de Cures 43856

ı 13822 (10/POP-001712)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas da Xunta de Galicia para corrixir os erros de actuación no incendio de Vilarmaior
(Verín) e evitar que aconteza algo semellante de novo 43861

ı 13824 (10/POP-001713)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a posibilidade de solicitude de probas diagnósticas por parte dos profesionais da atención
primaria do Sergas 43865

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

43646

X lexislatura. Número 165. 30 de agosto de 2017



ı 13826 (10/POP-001714)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as medidas da Consellería de Sanidade para afrontar os problemas da cobertura do servizo
de pediatría en Galicia 43867

ı 13829 (10/POP-001715)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración que fai a Consellería de Sanidade dos problemas de saturación das urxencias
nos centros hospitalarios de Galicia 43869

ı 13831 (10/POP-001716)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da perda de servizos do Hospital do Salnés desde que
se implantaron as Estruturas Organizativas de Xestión Integral (EOXI) 43872

ı 13833 (10/POP-001717)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
Sobre o estado de saneamento das rías galegas 43874

ı 13835 (10/POP-001718)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre os motivos do Goberno galego para non seguir celebrando xuntanzas periódicas coas orga-
nizacións sindicais para alcanzar novos acordos retributivos para o Sergas 43876

ı 13837 (10/POP-001719)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a calidade das agullas empregadas polas persoas afectadas de diabetes 43878

ı 13839 (10/POP-001720)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a situación da violencia asociada ao deporte en Galicia 43880

ı 13841 (10/POP-001721)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a situación actual da Unidade de Saúde Mental Infanto-Xuvenil da área sanitaria da Coruña

43883
ı 13843 (10/POP-001722)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
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Sobre as medidas que tomará a Xunta de Galicia ante os resultados das análises químicas realizadas
nas augas do río Liñares, nas proximidades da EDAR de Aguións 43885

ı 13845 (10/POP-001723)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do proceso xudicial sobre a presunta información pri-
vilexiada no desenvolvemento do concurso convocado pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias
de Galicia 061 entre 2014 e 2015 43887

ı 13847 (10/POP-001724)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a problemática existente respecto do aumento do consumo de substancias potencialmente
perigosas para a saúde no eido do deporte afeccionado 43889

ı 13849 (10/POP-001725)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a redución do IVE dos produtos sen glute 43891

ı 13851 (10/POP-001726)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as consecuencias da política sanitaria respecto do calendario vacinal 43893

ı 13853 (10/POP-001727)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a dotación de equipamento e servizos do centro de día de Cambados 43896

ı 13855 (10/POP-001728)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os problemas de contratación temporal de persoal na sanidade galega 43898

ı 13857 (10/POP-001729)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os recursos públicos destinados pola Consellería de Sanidade a financiar servizos relixiosos
nos centros sanitarios públicos durante 2016 43901

ı 13859 (10/POP-001730)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a planificación da incorporación ao mercado laboral dos MIR formados na Comunidade Au-
tónoma de Galicia 43903
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ı 13861 (10/POP-001731)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre se o Goberno galego ten un plan específico respecto da atención integral á saúde das
mulleres 43905

ı 13863 (10/POP-001732)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as melloras que ten previstas o Goberno galego para a situación dos enfermos de linfedema
e os procesos e tratamentos que reciben do Sergas 43908

ı 13865 (10/POP-001733)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a desigualdade entre mulleres e homes na diagnose e tratamento dos problemas de saúde

43912
ı 13867 (10/POP-001734)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o potencial padecemento, por parte das mulleres coidadoras de persoas dependentes, da
síndrome do traballador queimado ou burnout 43914

ı 13869 (10/POP-001735)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a aplicación da iniciativa aprobada polo Parlamento de Galicia o 22 de abril de 2015 en rela-
ción coa detección, tratamento e investigación da endometriose 43916

ı 13871 (10/POP-001736)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
Sobre os contactos entre a Consellería do Mar e os representantes das confrarías da ría de Arousa
para tratar o restablecemento do control da ría e corrixir a deterioración dos bancos marisqueiros

43918
ı 13873 (10/POP-001737)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as medidas que ten previsto desenvolver o Goberno galego para favorecer a implantación
dun protocolo de cribado nutricional no sistema sanitario galego coa finalidade de loitar contra a
desnutrición relacionada coa enfermidade 43920

ı 13875 (10/POP-001738)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o custo que ten para a persoa usuaria o servizo de asistencia sanitaria telefónica 43922

43649

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIAX lexislatura. Número 165. 30 de agosto de 2017



ı 13877 (10/POP-001739)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o exercicio das xefaturas de servizo ou unidades de atención primaria no Sergas por persoas
que non se veñen dedicando de maneira exclusiva ao sistema sanitario público 43924

ı 13879 (10/POP-001740)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a posibilidade de solicitarlle ao Goberno de España a inclusión da podoloxía na carteira básica
do Sistema Nacional de Saúde 43926

ı 13881 (10/POP-001741)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a paralización da realización de retinografías aos pacientes da contorna de Carballo por causa
de non substituír o profesional de atención primaria que viña realizando a proba 43928

ı 13883 (10/POP-001742)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 4 máis
Sobre o nivel de cumprimento dos tratamentos da hepatite C en reclusos nos centros penitenciarios
de Galicia 43930

ı 13885 (10/POP-001743)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as deficiencias no servizo sanitario do Centro de Saúde de Baltar, concello de Sanxenxo

43932
ı 13888 (10/POP-001744)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar o Goberno galego para solucionar a conflitividade no
sector da extracción do percebe 43934

ı 13890 (10/POP-001745)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a posibilidade de solicitarlle ao Goberno de España a modificación do Réxime Especial
da Seguridade Social dos Traballadores do Mar para incrementar o coeficiente redutor dos
mariscadores 43936

ı 13892 (10/POP-001746)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a garantía do mesmo nivel de atención sanitaria en Galicia durante o verán que o resto do ano

43938
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ı 13894 (10/POP-001747)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a existencia dunha estratexia definida para mellorar o tratamento integral da fibromialxia

43940
ı 13896 (10/POP-001748)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 4 máis
Sobre o custo económico do cambio de nome do Hospital da Costa polo de «Hospital Público da
Mariña Lucense» 43942

ı 13898 (10/POP-001749)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das condicións en que se realizan as probas de gli-
cosa para embarazadas nos centros do Sergas 43944

ı 13900 (10/POP-001750)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre se a mellora do sistema sanitario público podería contribuír a evitar que os pacientes acudan
aos practicantes de técnicas non científicas 43946

ı 13902 (10/POP-001751)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a existencia dun déficit de inspectores médicos no eido sanitario en Galicia 43948

ı 13904 (10/POP-001752)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as consecuencias do problema da falta de persoal no Sergas 43950

ı 13906 (10/POP-001753)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a discordancia entre o proxecto de orzamentos de 2017 e o orzamento executado en 2016
no correspondente ao número e contías de capeláns no Sergas 43953

ı 13910 (10/POP-001754)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a solicitude de traslado da titularidade da N-554 á Xunta de Galicia 43955

ı 13912 (10/POP-001755)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
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Sobre a implantación da tramitación electrónica de expedientes en toda a Administración pública
43957

ı 13913 (10/POP-001756)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a realización dun estudo para a protección urxente das arquitecturas e construcións posteriores
a 1965 non contempladas actualmente na Lei 5/2016 do patrimonio cultural de Galicia 43960

ı 13915 (10/POP-001757)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia para favorecer a recuperación do mosteiro de
Santa María a Real, de Oia 43963

ı 13917 (10/POP-001758)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as necesidades dos centros educativos pertencentes ao ámbito rural en Galicia 43966

ı 13919 (10/POP-001759)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a inexistencia de orzamento concreto para o desenvolvemento do I Plan de actuacións para
a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020 43969

ı 13921 (10/POP-001760)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o número de centros de información e asesoramento a mulleres que o Goberno galego con-
sidera necesarios na Comunidade Autónoma de Galicia 43973

ı 13923 (10/POP-001761)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o cumprimento do preceptuado no artigo 67 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febrero,
polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia
en materia de igualdade nos entes autonómicos dependentes da Xunta de Galicia 43975

ı 13925 (10/POP-001762)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o número de empresas que contan coa distinción ‘Marca Galega de Excelencia en Igualdade’
desde a súa entrada en vigor no ano 2010 43977

ı 13927 (10/POP-001763)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

43652

X lexislatura. Número 165. 30 de agosto de 2017



Sobre a existencia dalgún estudo do Goberno galego acerca da reorganización dos tempos de tra-
ballo e a conciliación da vida familiar e da vida laboral 43979

ı 13929 (10/POP-001764)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a valoración que fai a Comisión Interdepartamental de Igualdade do cumprimento da Lei ga-
lega para a prevención e o tratamento da violencia de xénero 43981

ı 13931 (10/POP-001765)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a existencia dunha serie de Conta Satélite da Produción Doméstica suficiente para obter con-
clusións obxectivas sobre o traballo non retribuído que se leva a cabo nos fogares 43983

ı 13933 (10/POP-001766)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno do feito de que non se oferte no Sergas a antimülleriana,
unha proba que mide a cantidade e calidade dos ovocitos das mulleres, co que se facilitaría a súa
planificación da maternidade e evitaría situacións de infertilidade prematura 43985

ı 13935 (10/POP-001767)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a realización de obras de mellora da seguridade viaria na PO-313, no seu tramo por Moaña,
durante este ano 2017 43988

ı 13937 (10/POP-001768)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a realización de obras de mellora da seguridade viaria na PO-551, no seu tramo de compe-
tencia autonónomica, durante este ano 2017 43990

ı 13939 (10/POP-001769)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 7 máis
Sobre a consideración como una prioridade da formación dos profesionais implicados na atención
ao conxunto de vítimas da violencia de xénero 43992

ı 13941 (10/POP-001770)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación cos orzamentos anunciados polo Goberno de Es-
paña para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 43995
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ı 13944 (10/POP-001771)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as obras de mellora da seguridade viaria na estrada PO-255, Ponte Caldelas-Petán, durante
o ano 2017 43998

ı 13946 (10/POP-001772)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a posibilidade de implementar un servizo permanente de atención por médico titulado, du-
rante os meses de verán, na illa de Ons 44000

ı 13948 (10/POP-001773)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre as axudas para a rehabilitación de elementos etnográficos tales como os hórreos 44003

ı 13950 (10/POP-001774)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a inexistencia actualmente de criterios de perspectiva de xénero no proceso urbanístico no
territorio galego 44006

ı 13952 (10/POP-001775)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a situación de tensión veciñal que existe en Moaña, desde abril do 2015, como consecuencia
do inicio das obras do paseo marítimo, que levou á queima do estaleiro de Casqueiro 44009

ı 13954 (10/POP-001776)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a crecente demanda social de novos modelos habitacionais para o colectivo de persoas
maiores 44012

ı 13956 (10/POP-001777)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a necesidade de aprobación do novo regulamento da Lei 10/2014, do 3 de decembro, de ac-
cesibilidade 44016

ı 13959 (10/POP-001778)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o compromiso do Goberno galego de impulsar unha medida que favoreza que a porcentaxe
de licitacións de redacción de proxectos de arquitectura ou urbanismo aumente cada ano un 10 %
ata o 2020 44019
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ı 13961 (10/POP-001779)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a dotación dun pediatra ao Centro de Saúde de Chantada para a substitución da persoa ti-
tular da praza durante a súa baixa 44022

ı 13962 (10/POP-001780)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o aumento dos servizos do Hospital de Monforte a curto e medio prazo 44024

ı 13966 (10/POP-001781)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o procedemento levado a cabo polo Goberno galego para a reforma da Lei 8/2008, de saúde
de Galicia 44026

ı 13975 (10/POP-001782)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 3 máis
Sobre o derrubamento parcial do noiro de suxeición de terras no punto quilométrico 4+070 da es-
trada OU-134-OU-533-A Portela-OU-533 (Petín) 44029

ı 13977 (10/POP-001783)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 2 máis
Sobre o procedemento seguido nas licitacións realizadas para a planificación do novo Plan de trans-
porte da Xunta de Galicia 44031

ı 13981 (10/POP-001784)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a localización que terá a planta de biomasa que vai construír Ence en execución do ‘pacto
ambiental’ que asinou coa Xunta de Galicia o pasado mes de xuño 44034

ı 13983 (10/POP-001785)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os investimentos que ten realizado o Goberno galego no concello de Ponte Caldelas dende
o 13 de xuño de 2015 44036

ı 13985 (10/POP-001786)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a implantación dun sistema informático axeitado para a xestión xudicial, concretamente nas ofi-
cinas de servizos comúns de actos de comunicación e execución, na Comunidade Autónoma de Galicia

44038
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ı 13987 (10/POP-001787)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego nos últimos oito anos en relación co tratamento de residuos
líquidos en Santiago de Compostela 44040

ı 13989 (10/POP-001788)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre a falta de recoñecemento legal do dereito das persoas presas á asignación de avogado polo
sistema de asistencia xurídica gratuíta para a defensa dos seus dereitos fronte á Administración
penitenciaria 44042

ı 13991 (10/POP-001789)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre os proxectos anunciados polo Goberno galego no eido da Administración de xustiza para o
ano 2017 44044

ı 13993 (10/POP-001790)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o cumprimento da Proposición non de lei aprobada polo Parlamento de Galicia o 6 de maio
de 2015, na que se insta a Xunta de Galicia a solicitar a transferencia das competencias en materia
de saúde penitenciaria ao Sergas 44046

ı 13998 (10/POP-001791)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir un nivel asistencial de calidade no
Centro de Saúde de Forcarei (Pontevedra) 44048

ı 14000 (10/POP-001792)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a situación actual do Consello Consultivo de Galicia 44050

ı 14002 (10/POP-001793)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a decisión estatal de eliminar a exención fiscal dos servizos prestados polos avogados da
quenda de oficio 44052

ı 14004 (10/POP-001794)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre os motivos do Goberno galego para manter aos concellos, no ano 2017, o canon unitario de
tratamento por tonelada de lixo nos mesmos valores que en 2016 44054

ı 14006 (10/POP-001795)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a celebración dalgún tipo de xornada relativa ás reservas da biosfera de Galicia promovida
pola Xunta de Galicia 44056

ı 14008 (10/POP-001796)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o contido do Plan de residuos industriais de Galicia 2016-2022 en relación coa necesidade de
implantación de novas infraestruturas de tratamento de residuos durante o tempo de vixencia deste

44058
ı 14010 (10/POP-001797)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as cantidades recadadas polos novos tributos da auga, como o canon da auga ou o coefi-
ciente de vertedura, desde a súa entrada en vigor en 2010 ata decembro de 2016 44060

ı 14012 (10/POP-001798)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a data estimada de finalización da elaboración do Plan reitor de uso e xestión do Parque Na-
cional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia 44062

ı 14014 (10/POP-001799)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a porcentaxe de impropios na recollida selectiva das bolsas amarela e orgánica 44064

ı 14016 (10/POP-001800)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a intención da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de facer compatible
a conservación do parque nacional e dos parques naturais de Galicica co seu desfrute 44066

ı 14018 (10/POP-001801)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o órgano da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio encargado de controlar
o servizo de limpeza de sendas e marxes fluviais na Comunidade Autónoma de Galicia 44068

ı 14020 (10/POP-001802)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre a intención do Goberno galego de aprobar un plan director de mobilidade alternativa nesta
lexislatura 44070

ı 14022 (10/POP-001803)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o financiamento para a adquisición de medios materiais para as forzas e corpos de seguri-
dade do Estado 44072

ı 14024 (10/POP-001804)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as reivindicacións da Asociación Galega de Vítimas do Amianto en relación coa necesidade
de reparar os danos producidos pola exposición ao amianto nos lugares de traballo 44074

ı 14026 (10/POP-001805)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as consecuencias producidas polos problemas coas aplicacións informáticas nas videocon-
ferencias e no sistema de grabación de xuízos existentes nalgúns órganos xudiciais 44077

ı 14028 (10/POP-001806)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a apertura de expedientes sancionadores como consecuencia de obras que se están a realizar
sen as preceptivas autorizacións e licenzas 44079

ı 14031 (10/POP-001807)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a implantación da Rede Dixital de Emerxencias 44081

ı 14033 (10/POP-001808)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 5 máis
Sobre os medios previstos para detectar casos de mutilación xenital feminina na comunidade au-
tónoma de Galicia 44083

ı 14036 (10/POP-001809)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os bens inmobles inmatriculados a favor da Igrexa católica dende o ano 1998 44085

ı 14039 (10/POP-001810)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
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Sobre o novo edificio de xulgados en Tui 44087

ı 14041 (10/POP-001811)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o cumprimento en Galicia da Directiva 2008/50/CE sobre a calidade do aire ambiente e unha
atmosfera máis limpa en Europa 44089

ı 14043 (10/POP-001812)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a intención do Goberno galego de exixirlle ao Goberno do Estado a asignación inmediata a
Galicia das cantidades obtidas pola recadación das taxas xudiciais na nosa comunidade 44091

ı 14045 (10/POP-001813)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a importancia de garantir a protección das vítimas de violencia contra a muller e a súa ade-
cuada atención nas dependencias xudiciais 44093

ı 14047 (10/POP-001814)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a petición ao Goberno do Estado da modificación da Lei do indulto de 1870 para prohibilo
nos casos de corrupción 44095

ı 14049 (10/POP-001815)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia ante a supresión de rexistros da propiedade como conse-
cuencia da aplicación do Real decreto 195/2017 44097

ı 14051 (10/POP-001816)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a consideración da auga como ben público e dereito recoñecido 44099

ı 14053 (10/POP-001817)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o peche do Centro de Saúde de Soutelo de Montes, no concello de Forcarei 44101

ı 14055 (10/POP-001818)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a superpoboación de corvo mariño cristado xigante nos ríos da comunidade autónoma de
Galicia 44103
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ı 14057 (10/POP-001819)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a adecuación da actividade dunha empresa de explotación mineira ás normas de calidade e
protección do medio ambiente 44105

ı 14059 (10/POP-001820)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a intención do Goberno galego de instar o Goberno do Estado para que manteña todas as
oficinas do Rexistro Civil que actualmente existen en Galicia 44107
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1. Procedementos parlamentarios

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

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 29 de agosto de 2017, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite e publicación

- 13204 (10/POP-001640)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David
Sobre as medidas adoptadas en materia de prevención de riscos laborais e seguridade no Parque
Natural do Invernadoiro (Ourense)

- 13209 (10/POP-001641)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o tratamento dos presos afectados con hepatite C

- 13212 (10/POP-001642)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o proxecto de relocalización dos servizos do Hospital Gil Casares

- 13214 (10/POP-001643)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o mantemento dos capeláns no Servizo Galego de Saúde

- 13216 (10/POP-001644)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 2 máis
Sobre a exucución do proxecto e obra do novo Centro de Saúde do Vinteún, en Ourense

- 13218 (10/POP-001645)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 2 máis
Sobre a exucución do proxecto e obra do novo Centro de Saúde de Ribadavia

- 13221 (10/POP-001646)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o tratamento da hepatite C
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- 13223 (10/POP-001647)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 4 máis
Sobre a execución do proxecto e obra do novo Centro de Saúde da illa de Arousa

- 13228 (10/POP-001649)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e 13 máis
Sobre a convocatoria dunha OPE para as prazas do Sergas actualmente cubertas con persoal interino

- 13237 (10/POP-001650)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a transformación da titulación de Criminoloxía en grao oficial na USC

- 13240 (10/POP-001651)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno sobre a implantación de cara á centralización e eficiencia dun plan pi-
loto de servizos comúns procesuais

- 13243 (10/POP-001652)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as cantidades que o Goberno galego ingresou desde 2009 ata a actualidade por impostos
medioambientais

- 13246 (10/POP-001653)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as decisións que se tomaron na última reunión da Oficina Técnica da Seca

- 13254 (10/POP-001654)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a ampliación da autorización ambiental integrada de Elnosa máis alá do mes de decembro
de 2017

- 13255 (10/POP-001655)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o estado de tramitación da solicitude do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal pre-
sentado pola empresa CUF respecto dos terreos que ocupa a fábrica de Elnosa en Lourizán

- 13256 (10/POP-001656)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
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Sobre a permanencia da fábrica de Elnosa en Lourizán e a procura dunha localización alternativa

- 13257 (10/POP-001657)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as reunións mantidas entre o Goberno galego e os propietarios da empresa Elnosa e o seu
comité de empresa

- 13266 (10/POP-001658)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a necesidade dunha urxente revisión do modelo de xestión dos parques do servizo contra
incendios e dos medios de emerxencias

- 13270 (10/POP-001659)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a xestión das visitas do pazo de Meirás pola Fundación Francisco Franco e as actuacións da
Xunta  de Galicia en relación con ese feito

- 13275 (10/POP-001660)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a reacción do Goberno galego á apertura de dilixencias informativas de investigación penal
por parte da Fiscalía de Medio Ambiente pola posible existencia de verteduras que poidan constituír
delito en Ribeira

- 13280 (10/POP-001661)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a utilidade de crear un observatorio para solucionar os problemas dos ríos galegos

- 13291 (10/POP-001662)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre as actuacións en que se concretan as dotacións derivadas da aprobación da Lei de actuacións
de apoio ao crecemento económico e reforzo do gasto social no que se refire ás intervencións en
infraestruturas educativas

- 13293 (10/POP-001663)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre os proxectos desenvolvidos en Galicia no eido educativo cos fondos derivados do denomi-
nado ‘superávit de responsabilidade’

- 13304 (10/POP-001664)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
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Sobre a valoración política do conselleiro de Cultura do feito de que as visitas ao pazo de Meirás
estean xestionadas pola Fundación Francisco Franco

- 13340 (10/POP-001665)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da situación das escolas unitarias e unidades no ensino
galego na última década

- 13342 (10/POP-001666)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre os traballos e programas que se están a desenvolver nas bibliotecas escolares galegas co ob-
xectivo de converterse en espazos esenciais no proceso de aprendizaxe do sistema educativo galego

- 13344 (10/POP-001667)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego dos procesos de oferta pública de emprego desenvol-
vidos no ámbito do ensino en Galicia durante os últimos anos

- 13346 (10/POP-001668)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 7 máis
Sobre o número de convenios de colaboración asinados para o curso escolar 2017-2018 con insti-
tucións de iniciativa social para prestar apoio nos servizos de comedor e transporte do alumnado
con necesidades educativas especiais

- 13350 (10/POP-001669)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a data prevista de finalización das obras da pista de atletismo de Expourense

- 13366 (10/POP-001670)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a conveniencia, por razóns económicas, de trasladar as persoas maiores e dependentes de
Rianxo a centros de día en vilas da contorna

- 13376 (10/POP-001671)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia do contido do comunicado da Fundación Francisco Franco
en relación co pazo de Meirás

- 13383 (10/POP-001672)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
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Sobre a problemática das persoas en situación de xubilación anticipada

- 13388 (10/POP-001673)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a reacción da Xunta de Galicia ante o fallo de seguridade da plataforma LexNet

- 13396 (10/POP-001674)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do grao de cumprimento dos compromisos adquiridos
no Pacto galego pola infancia

- 13402 (10/POP-001675)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data pevista polo Goberno galego para poñer en marcha o Cegadi

- 13411 (10/POP-001676)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 7 máis
Sobre o balance de visitas e actividades dos parques arqueolóxicos dependentes da Xunta de Galicia

- 13413 (10/POP-001677)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Antón Vilasánchez, María Ángeles e 9 máis
Sobre os próximos pasos previstos no proceso de posible delimitación do Camiño de Santiago a
Fisterra e Muxía

- 13476 (10/POP-001678)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre as razóns, o procedemento e os obxectivos que levaron á Xunta de Galicia a acordar a revo-
gación do recoñecemento da Federación Galega de Fútbol Sala como federación deportiva galega

- 13482 (10/POP-001679)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da
afectación do patrimonio arqueolóxico polas plantacións de especies arbóreas, especialmente
eucaliptos

- 13488 (10/POP-001680)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre os criterios para a repartición de motobombas entre os concellos galegos
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- 13500 (10/POP-001681)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca
Sobre os motivos da Xunta de Galicia para non ter implantado o grao en Criminoloxía na USC

- 13504 (10/POP-001682)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración da Consellería de Sanidade do feito de que o concello de Cuntis permanecera
sen atención sanitaria parte do día 31 de xullo

- 13515 (10/POP-001683)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as diferenzas entre Galicia e o resto do Estado no que respecta ás porcentaxes de alumnado
con necesidades educativas especiais sobre o alumnado total

- 13519 (10/POP-001684)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre os motivos do Goberno galego para incluír no último concurso de traslados as prazas do pro-
fesorado dos centros que a Xunta de Galicia acaba de pechar

- 13555 (10/POP-001685)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a data límite da concesión administrativa da empresa Elnosa en Lourizán

- 13558 (10/POP-001686)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da evolución dos datos da Enquisa de Poboación Activa
na provincia de Ourense desde o ano 2009

- 13564 (10/POP-001687)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as dificultades de acceso e atención no sistema sanitario que teñen as persoas xordas

- 13570 (10/POP-001688)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a retirada das concesións administrativas e/ou rescisión dos contratos administrativos ás
empresas que sexan sancionadas por explotación laboral

- 13571 (10/POP-001689)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
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Sobre a valoración do Goberno galego da evolución dos datos recollidos polo Servizo de Emprego
Estatal en relación coa explotación laboral en Galicia durante os últimos anos

- 13583 (10/POP-001690)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre os motivos de que non estea dispoñible no Portal das Fragas do Eume información sobre a
compostelana dos parques naturais

- 13599 (10/POP-001691)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para garantir a presenza da lingua galega no
total dos informativos da CRTVE e que esta impulse os investimentos en materia de produción au-
diovisual en galego

- 13605 (10/POP-001692)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración da Consellería de Sanidade en relación co feito de que o concello de Meaño non
teña a atención dun pediatra como consecuencia da redución de servizos no verán

- 13639 (10/POP-001693)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os argumentos do Goberno do Estado para non elixir a Alternativa C5 para o proxecto de pro-
longación da autovía A57 no tramo Pilarteiros-Barro e conexión coa AP-9

- 13650 (10/POP-001694)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a cobertura das ausencias do persoal no centro de saúde de Cuntis

- 13667 (10/POP-001695)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para evitar as consecuencias negativas da mo-
dificación da organización dos centros educativos na comarca do Ribeiro

- 13711 (10/POP-001696)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar o Goberno galego para facilitar o acceso das pemes
aos contratos públicos autonómicos

- 13714 (10/POP-001697)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis

43667

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIAX lexislatura. Número 165. 30 de agosto de 2017



Sobre as dificultades en determinados lugares da comunidade derivadas da ausencia de ascensores
en vivendas en altura

- 13715 (10/POP-001698)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as dificultades que teñen os autónomos próximos á xubilación para asegurar a continuidade
dos seus negocios

- 13716 (10/POP-001699)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre a participación do persoal investigador no deseño dun sistema de investigación de calidade

- 13717 (10/POP-001700)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Pérez Seco, José Manuel
Sobre o destino de parte dos orzamentos do ‘tícket eléctrico’

- 13718 (10/POP-001701)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre o impacto que tería no naval galego a proposta de renovar a frota pesqueira de altura nos
estaleiros de Galicia

- 13735 (10/POP-001702)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia do estado de conservación e coidado da enseada dos Pasales

- 13737 (10/POP-001703)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a eficacia do modelo de colaboración público-privado para a construción do Hospital Álvaro
Cunqueiro

- 13741 (10/POP-001704)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a xestión da situación de desabastecemento de vacinas contra a meninxite B no último ano

- 13743 (10/POP-001705)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a resposta ofrecida polo sistema público de saúde ante as situacións de interrupción volun-
taria do embarazo
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- 13745 (10/POP-001706)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o consumo de bebidas alcohólicas en Galicia por parte da mocidade

- 13747 (10/POP-001707)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a previsión da Xunta de Galicia de realizar algún tipo de acción para reverter o efecto que
ten sobre a poboación galega o Real decreto 16/2012 de medidas urxentes para garantir a susten-
tabilidade do Sistema Nacional de Saúde

- 13753 (10/POP-001708)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a calidade asistencial en atención primaria e nos hospitais comarcais despois da modificación
da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

- 13756 (10/POP-001709)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto do nivel de atención aos enfemos de diabetes na
Comunidade Autónoma

- 13762 (10/POP-001710)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns da redución de persoal médico nos puntos de atención continuada de Ferrol,
Narón, Pontedeume e Fene na época de verán

- 13816 (10/POP-001711)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas que ten pensado adoptar a Xunta de Galicia para solucionar todos os problemas
existentes nas parcelas de substitución do proceso de concentración parcelaria de Cures

- 13822 (10/POP-001712)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as medidas da Xunta de Galicia para corrixir os erros de actuación no incendio de Vilarmaior
(Verín) e evitar que aconteza algo semellante de novo

- 13824 (10/POP-001713)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
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Sobre a posibilidade de solicitude de probas diagnósticas por parte dos profesionais da atención
primaria do Sergas

- 13826 (10/POP-001714)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as medidas da Consellería de Sanidade para afrontar os problemas da cobertura do servizo
de pediatría en Galicia

- 13829 (10/POP-001715)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración que fai a Consellería de Sanidade dos problemas de saturación das urxencias
nos centros hospitalarios de Galicia

- 13831 (10/POP-001716)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da perda de servizos do Hospital do Salnés desde que
se implantaron as Estruturas Organizativas de Xestión Integral (EOXI)

- 13833 (10/POP-001717)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
Sobre o estado de saneamento das rías galegas

- 13835 (10/POP-001718)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre os motivos do Goberno galego para non seguir celebrando xuntanzas periódicas coas orga-
nizacións sindicais para alcanzar novos acordos retributivos para o Sergas

- 13837 (10/POP-001719)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a calidade das agullas empregadas polas persoas afectadas de diabetes

- 13839 (10/POP-001720)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a situación da violencia asociada ao deporte en Galicia

- 13841 (10/POP-001721)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a situación actual da Unidade de Saúde Mental Infanto-Xuvenil da área sanitaria da Coruña
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- 13843 (10/POP-001722)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre as medidas que tomará a Xunta de Galicia ante os resultados das análises químicas realizadas
nas augas do río Liñares, nas proximidades da EDAR de Aguións

- 13845 (10/POP-001723)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do proceso xudicial sobre a presunta información pri-
vilexiada no desenvolvemento do concurso convocado pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias
de Galicia 061 entre 2014 e 2015

- 13847 (10/POP-001724)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a problemática existente respecto do aumento do consumo de substancias potencialmente
perigosas para a saúde no eido do deporte afeccionado

- 13849 (10/POP-001725)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a redución do IVE dos produtos sen glute

- 13851 (10/POP-001726)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as consecuencias da política sanitaria respecto do calendario vacinal

- 13853 (10/POP-001727)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a dotación de equipamento e servizos do centro de día de Cambados

- 13855 (10/POP-001728)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os problemas de contratación temporal de persoal na sanidade galega

- 13857 (10/POP-001729)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os recursos públicos destinados pola Consellería de Sanidade a financiar servizos relixiosos
nos centros sanitarios públicos durante 2016

- 13859 (10/POP-001730)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
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Sobre a planificación da incorporación ao mercado laboral dos MIR formados na Comunidade Au-
tónoma de Galicia

- 13861 (10/POP-001731)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre se o Goberno galego ten un plan específico respecto da atención integral á saúde das mulleres

- 13863 (10/POP-001732)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as melloras que ten previstas o Goberno galego para a situación dos enfermos de linfedema
e os procesos e tratamentos que reciben do Sergas

- 13865 (10/POP-001733)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a desigualdade entre mulleres e homes na diagnose e tratamento dos problemas de saúde

- 13867 (10/POP-001734)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o potencial padecemento, por parte das mulleres coidadoras de persoas dependentes, da
síndrome do traballador queimado ou burnout

- 13869 (10/POP-001735)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a aplicación da iniciativa aprobada polo Parlamento de Galicia o 22 de abril de 2015 en rela-
ción coa detección, tratamento e investigación da endometriose

- 13871 (10/POP-001736)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores
Sobre os contactos entre a Consellería do Mar e os representantes das confrarías da ría de Arousa
para tratar o restablecemento do control da ría e corrixir a deterioración dos bancos marisqueiros

- 13873 (10/POP-001737)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as medidas que ten previsto desenvolver o Goberno galego para favorecer a implantación
dun protocolo de cribado nutricional no sistema sanitario galego coa finalidade de loitar contra a
desnutrición relacionada coa enfermidade

- 13875 (10/POP-001738)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o custo que ten para a persoa usuaria o servizo de asistencia sanitaria telefónica
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- 13877 (10/POP-001739)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o exercicio das xefaturas de servizo ou unidades de atención primaria no Sergas por persoas
que non se veñen dedicando de maneira exclusiva ao sistema sanitario público

- 13879 (10/POP-001740)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a posibilidade de solicitarlle ao Goberno de España a inclusión da podoloxía na carteira básica
do Sistema Nacional de Saúde

- 13881 (10/POP-001741)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a paralización da realización de retinografías aos pacientes da contorna de Carballo por causa
de non substituír o profesional de atención primaria que viña realizando a proba

- 13883 (10/POP-001742)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 4 máis
Sobre o nivel de cumprimento dos tratamentos da hepatite C en reclusos nos centros penitenciarios
de Galicia

- 13885 (10/POP-001743)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as deficiencias no servizo sanitario do Centro de Saúde de Baltar, concello de Sanxenxo

- 13888 (10/POP-001744)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar o Goberno galego para solucionar a conflitividade no
sector da extracción do percebe

- 13890 (10/POP-001745)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a posibilidade de solicitarlle ao Goberno de España a modificación do Réxime Especial da Se-
guridade Social dos Traballadores do Mar para incrementar o coeficiente redutor dos mariscadores

- 13892 (10/POP-001746)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a garantía do mesmo nivel de atención sanitaria en Galicia durante o verán que o resto do
ano
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- 13894 (10/POP-001747)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a existencia dunha estratexia definida para mellorar o tratamento integral da fibromialxia

- 13896 (10/POP-001748)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 4 máis
Sobre o custo económico do cambio de nome do Hospital da Costa polo de «Hospital Público da
Mariña Lucense»

- 13898 (10/POP-001749)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto das condicións en que se realizan as probas de gli-
cosa para embarazadas nos centros do Sergas

- 13900 (10/POP-001750)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre se a mellora do sistema sanitario público podería contribuír a evitar que os pacientes acudan
aos practicantes de técnicas non científicas

- 13902 (10/POP-001751)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a existencia dun déficit de inspectores médicos no eido sanitario en Galicia

- 13904 (10/POP-001752)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as consecuencias do problema da falta de persoal no Sergas

- 13906 (10/POP-001753)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a discordancia entre o proxecto de orzamentos de 2017 e o orzamento executado en 2016
no correspondente ao número e contías de capeláns no Sergas

- 13910 (10/POP-001754)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a solicitude de traslado da titularidade da N-554 á Xunta de Galicia

- 13912 (10/POP-001755)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre a implantación da tramitación electrónica de expedientes en toda a Administración pública
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- 13913 (10/POP-001756)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a realización dun estudo para a protección urxente das arquitecturas e construcións poste-
riores a 1965 non contempladas actualmente na Lei 5/2016 do patrimonio cultural de Galicia

- 13915 (10/POP-001757)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia para favorecer a recuperación do mosteiro de
Santa María a Real, de Oia

- 13917 (10/POP-001758)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre as necesidades dos centros educativos pertencentes ao ámbito rural en Galicia

- 13919 (10/POP-001759)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a inexistencia de orzamento concreto para o desenvolvemento do I Plan de actuacións para
a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020

- 13921 (10/POP-001760)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o número de centros de información e asesoramento a mulleres que o Goberno galego con-
sidera necesarios na Comunidade Autónoma de Galicia

- 13923 (10/POP-001761)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o cumprimento do preceptuado no artigo 67 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febrero,
polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia
en materia de igualdade nos entes autonómicos dependentes da Xunta de Galicia

- 13925 (10/POP-001762)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o número de empresas que contan coa distinción ‘Marca Galega de Excelencia en Igualdade’
desde a súa entrada en vigor no ano 2010

- 13927 (10/POP-001763)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a existencia dalgún estudo do Goberno galego acerca da reorganización dos tempos de tra-
ballo e a conciliación da vida familiar e da vida laboral
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- 13929 (10/POP-001764)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a valoración que fai a Comisión Interdepartamental de Igualdade do cumprimento da Lei ga-
lega para a prevención e o tratamento da violencia de xénero

- 13931 (10/POP-001765)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a existencia dunha serie de Conta Satélite da Produción Doméstica suficiente para obter con-
clusións obxectivas sobre o traballo non retribuído que se leva a cabo nos fogares

- 13933 (10/POP-001766)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno do feito de que non se oferte no Sergas a antimülleriana,
unha proba que mide a cantidade e calidade dos ovocitos das mulleres, co que se facilitaría a súa
planificación da maternidade e evitaría situacións de infertilidade prematura

- 13935 (10/POP-001767)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a realización de obras de mellora da seguridade viaria na PO-313, no seu tramo por Moaña,
durante este ano 2017

- 13937 (10/POP-001768)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a realización de obras de mellora da seguridade viaria na PO-551, no seu tramo de compe-
tencia autonónomica, durante este ano 2017

- 13939 (10/POP-001769)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 7 máis
Sobre a consideración como una prioridade da formación dos profesionais implicados na atención
ao conxunto de vítimas da violencia de xénero

- 13941 (10/POP-001770)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación cos orzamentos anunciados polo Goberno de Es-
paña para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes

- 13944 (10/POP-001771)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
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Sobre as obras de mellora da seguridade viaria na estrada PO-255, Ponte Caldelas-Petán, durante
o ano 2017

- 13946 (10/POP-001772)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a posibilidade de implementar un servizo permanente de atención por médico titulado, du-
rante os meses de verán, na illa de Ons

- 13948 (10/POP-001773)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre as axudas para a rehabilitación de elementos etnográficos tales como os hórreos

- 13950 (10/POP-001774)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a inexistencia actualmente de criterios de perspectiva de xénero no proceso urbanístico no
territorio galego

- 13952 (10/POP-001775)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre a situación de tensión veciñal que existe en Moaña, desde abril do 2015, como consecuencia
do inicio das obras do paseo marítimo, que levou á queima do estaleiro de Casqueiro

- 13954 (10/POP-001776)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a crecente demanda social de novos modelos habitacionais para o colectivo de persoas maiores

- 13956 (10/POP-001777)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre a necesidade de aprobación do novo regulamento da Lei 10/2014, do 3 de decembro, de ac-
cesibilidade

- 13959 (10/POP-001778)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o compromiso do Goberno galego de impulsar unha medida que favoreza que a porcentaxe
de licitacións de redacción de proxectos de arquitectura ou urbanismo aumente cada ano un 10 %
ata o 2020

- 13961 (10/POP-001779)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
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Sobre a dotación dun pediatra ao Centro de Saúde de Chantada para a substitución da persoa ti-
tular da praza durante a súa baixa

- 13962 (10/POP-001780)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre o aumento dos servizos do Hospital de Monforte a curto e medio prazo

- 13966 (10/POP-001781)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre o procedemento levado a cabo polo Goberno galego para a reforma da Lei 8/2008, de saúde
de Galicia

- 13975 (10/POP-001782)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 3 máis
Sobre o derrubamento parcial do noiro de suxeición de terras no punto quilométrico 4+070 da es-
trada OU-134-OU-533-A Portela-OU-533 (Petín)

- 13977 (10/POP-001783)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e 2 máis
Sobre o procedemento seguido nas licitacións realizadas para a planificación do novo Plan de trans-
porte da Xunta de Galicia

- 13981 (10/POP-001784)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a localización que terá a planta de biomasa que vai construír Ence en execución do ‘pacto
ambiental’ que asinou coa Xunta de Galicia o pasado mes de xuño

- 13983 (10/POP-001785)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os investimentos que ten realizado o Goberno galego no concello de Ponte Caldelas dende
o 13 de xuño de 2015

- 13985 (10/POP-001786)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a implantación dun sistema informático axeitado para a xestión xudicial, concretamente nas ofi-
cinas de servizos comúns de actos de comunicación e execución, na Comunidade Autónoma de Galicia

- 13987 (10/POP-001787)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
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Sobre as actuacións do Goberno galego nos últimos oito anos en relación co tratamento de residuos
líquidos en Santiago de Compostela

- 13989 (10/POP-001788)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre a falta de recoñecemento legal do dereito das persoas presas á asignación de avogado polo
sistema de asistencia xurídica gratuíta para a defensa dos seus dereitos fronte á Administración
penitenciaria

- 13991 (10/POP-001789)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre os proxectos anunciados polo Goberno galego no eido da Administración de xustiza para o
ano 2017

- 13993 (10/POP-001790)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o cumprimento da Proposición non de lei aprobada polo Parlamento de Galicia o 6 de maio
de 2015, na que se insta a Xunta de Galicia a solicitar a transferencia das competencias en materia
de saúde penitenciaria ao Sergas

- 13998 (10/POP-001791)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir un nivel asistencial de calidade no
Centro de Saúde de Forcarei (Pontevedra)

- 14000 (10/POP-001792)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a situación actual do Consello Consultivo de Galicia

- 14002 (10/POP-001793)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a decisión estatal de eliminar a exención fiscal dos servizos prestados polos avogados da
quenda de oficio

- 14004 (10/POP-001794)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os motivos do Goberno galego para manter aos concellos, no ano 2017, o canon unitario de
tratamento por tonelada de lixo nos mesmos valores que en 2016
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- 14006 (10/POP-001795)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a celebración dalgún tipo de xornada relativa ás reservas da biosfera de Galicia promovida
pola Xunta de Galicia

- 14008 (10/POP-001796)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o contido do Plan de residuos industriais de Galicia 2016-2022 en relación coa necesidade de
implantación de novas infraestruturas de tratamento de residuos durante o tempo de vixencia deste

- 14010 (10/POP-001797)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as cantidades recadadas polos novos tributos da auga, como o canon da auga ou o coefi-
ciente de vertedura, desde a súa entrada en vigor en 2010 ata decembro de 2016

- 14012 (10/POP-001798)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a data estimada de finalización da elaboración do Plan reitor de uso e xestión do Parque Na-
cional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia

- 14014 (10/POP-001799)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a porcentaxe de impropios na recollida selectiva das bolsas amarela e orgánica

- 14016 (10/POP-001800)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a intención da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de facer compatible
a conservación do parque nacional e dos parques naturais de Galicica co seu desfrute

- 14018 (10/POP-001801)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o órgano da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio encargado de con-
trolar o servizo de limpeza de sendas e marxes fluviais na Comunidade Autónoma de Galicia

- 14020 (10/POP-001802)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a intención do Goberno galego de aprobar un plan director de mobilidade alternativa nesta
lexislatura
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- 14022 (10/POP-001803)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o financiamento para a adquisición de medios materiais para as forzas e corpos de seguri-
dade do Estado

- 14024 (10/POP-001804)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as reivindicacións da Asociación Galega de Vítimas do Amianto en relación coa necesidade
de reparar os danos producidos pola exposición ao amianto nos lugares de traballo

- 14026 (10/POP-001805)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as consecuencias producidas polos problemas coas aplicacións informáticas nas videocon-
ferencias e no sistema de grabación de xuízos existentes nalgúns órganos xudiciais

- 14028 (10/POP-001806)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a apertura de expedientes sancionadores como consecuencia de obras que se están a realizar
sen as preceptivas autorizacións e licenzas

- 14031 (10/POP-001807)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a implantación da Rede Dixital de Emerxencias

- 14033 (10/POP-001808)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 5 máis
Sobre os medios previstos para detectar casos de mutilación xenital feminina na comunidade au-
tónoma de Galicia

- 14036 (10/POP-001809)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os bens inmobles inmatriculados a favor da Igrexa católica dende o ano 1998

- 14039 (10/POP-001810)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o novo edificio de xulgados en Tui

- 14041 (10/POP-001811)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre o cumprimento en Galicia da Directiva 2008/50/CE sobre a calidade do aire ambiente e unha
atmosfera máis limpa en Europa

- 14043 (10/POP-001812)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a intención do Goberno galego de exixirlle ao Goberno do Estado a asignación inmediata a
Galicia das cantidades obtidas pola recadación das taxas xudiciais na nosa comunidade

- 14045 (10/POP-001813)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a importancia de garantir a protección das vítimas de violencia contra a muller e a súa ade-
cuada atención nas dependencias xudiciais

- 14047 (10/POP-001814)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a petición ao Goberno do Estado da modificación da Lei do indulto de 1870 para prohibilo
nos casos de corrupción

- 14049 (10/POP-001815)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia ante a supresión de rexistros da propiedade como conse-
cuencia da aplicación do Real decreto 195/2017

- 14051 (10/POP-001816)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a consideración da auga como ben público e dereito recoñecido

- 14053 (10/POP-001817)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o peche do Centro de Saúde de Soutelo de Montes, no concello de Forcarei

- 14055 (10/POP-001818)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a superpoboación de corvo mariño cristado xigante nos ríos da comunidade autónoma de
Galicia

- 14057 (10/POP-001819)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
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Sobre a adecuación da actividade dunha empresa de explotación mineira ás normas de calidade e
protección do medio ambiente

- 14059 (10/POP-001820)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a intención do Goberno galego de instar o Goberno do Estado para que manteña todas as
oficinas do Rexistro Civil que actualmente existen en Galicia

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Davide Rodríguez Estévez, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario de 

En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno, sobre os 

incumprimentos graves en materia de prevención de riscos laborais e seguridade 

no Parque Natural do Invernadoiro (Ourense). 

 

O martes 4 de xullo deste 2017, no Parque Natural do Invernadoiro, un neno 

accidentouse rompendo a clavícula. Tivo que baixalo un traballador no coche do 

servizo sen poder este cumprir as normas de seguridade o non ser coñecedor das 

mesmas. 

No 2016, unha nena atopouse mal, mareouse e sangraba polo nariz. A 

responsable da excursión tivo que percorrer con dous rapaces de 14 anos, preto 

de 7 quilómetros para coller o vehículo e ir a buscala (non podían avisar a 

ninguén por mor do apagón analóxico). Cando chegaron o Hospital Comarcal de 

Verín, pasaran máis de 3 horas dende que se puxo enferma en recibir atención 

sanitaria. 

Hai 2 anos morreu un traballador dunha empresa externa e o ano pasado un peón 

sufriu un accidente e tivo problemas para realizar a evacuación. 

O pasado día 14 de xullo do presente ano, a Central Intersindical Galega 

presentou unha denuncia en contra da Xefatura Territorial da Consellería de 

Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de Ourense na Inspección de 

Traballo e Seguridade Social o observar incumprimentos moi graves en materia 

de prevención de riscos laborais e de seguridade. 
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Dende o apagón analóxico en decembro de 2016, o persoal e usuarios/as do 

Parque Natural do Invernadoiro están totalmente incomunicados (non hai nin 

emisoras nin cobertura móbil), situación que se mantén a día de hoxe.  

Non se respectan as medidas preventivas mínimas que garantan a seguridade e 

saúde e a vida das persoas.  

Non existe Plan de Emerxencias e Evacuación e a Avaliación de Riscos co plan 

preventivo, e de existir, é descoñecido polos traballadores e traballadoras do 

Parque Natural do Invernadoiro. Non existe ningún protocolo de traballo e 

evacuación e non hai información nin formación en materia de seguridade e 

primeiros auxilios, feito mais grave pola situación de illamento territorial e de 

comunicación na que se atopan. 

Ademais o persoal non ten EPI`s adecuados, a maquinaria esta obsoleta, non 

teñen roupa adecuada para as tarefas e que os protexan das oscilacións térmicas 

características desta provincia e da alta montaña e os vehículos non son avaliados 

tendo algún de mais de 300.000km. 

Esta situación faise en moitos casos extensiva a moitos centros da Galiza, xa que 

o persoal da Dirección Xeral do Patrimonio Natural non ten emisoras dende o 1 

de xaneiro de 2017. 

 

Por todo o exposto anteriormente o Grupo Parlamentar de En Marea formula a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

 

Existe realmente un Plan de Emerxencia e Evacuación específico para o Parque 

Natural do Invernadoiro? 

 

43685



 
 

 

 

 

Santiago de Compostela a 26 de xullo de 2017. 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

Deputado do G.P. de En Marea 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
David Rodríguez Estévez na data 27/07/2017 18:15:07 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En 

Marea, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

PREGUNTA para a súa resposta oral en Pleno, relativa ao tratamento dos 

presos afectados con Hepatite C. 

 

A situación sanitaria que o virus da Hepatite C provoca entre a poboación 

reclusa, atópase expresamente recollida no “Plan Nacional para el abordaje de la 

Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud”. 

A Liña Estratéxica 1 do Plan aprobado polo Ministerio, identifica como 

poboación prioritaria en materia de prevención para reducir a incidencia da 

Hepatite C ás persoas internas en Institucións Penitenciarias. 

A pesar do estipulada no Plan, foron moitos os conflitos xurdidos en relación a 

este tema, xa que tanto por parte do Goberno como da Xunta, foi restrinxida a 

medicación aos reclusos ao considerar o SERGAS que era competencia do 

Ministerio de Interior facerse cargo do tratamento, aplicando un criterio 

económico fronte ao dereito á saúde, como así se fixo constar na sentenza do 

TSXG de 20 de maio de 2015. 

Ante a negativa do SERGAS á dispensación destes tratamentos as persoas 

reclusas, a alternativa dada por Instituciones Penitenciarias foi a posibilidade de 

que aquelas ou aqueles internos que tivesen prescritos os tratamentos por parte 

dos servizos de medicina especializada, tiñan a posibilidade de ser trasladados 

aos penais de Madrid II e Madrid V para recibir ditos tratamentos, supoñendo 

esta alternativa un agravamento nas condicións de cumprimento de condena para 

as persoas afectadas, ao ser estas afastadas do contorno social, como a 
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posibilidade de disfrutar das visitas durante os períodos de tratamento. 

Converténdose polo tanto nunha medida disuasoria. 

Froito dunha iniciativa presentada por AGE na anterior lexislatura e aprobada por 

unanimidade neste Parlamento, instouse á Xunta de Galicia a establecer un 

sistema coordinado entre o SERGAS e a Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias para unha aplicación efectiva e eficaz do disposto no Plan para 

abordaxe da Hepatite C no ámbito dos centros penitenciarios de Galicia. 

Colectivos de afectados denuncian que dende a firma do convenio apenas están 

recibindo o tratamento ambulatorio media ducia dos cerca de 164 reclusos aos 

que lles foron recetados. 

Por todo o anterior, En Marea presenta a seguinte Pregunta: 

- Cal é o número de persoas reclusas tratadas dende a entrada en vigor do 

convenio? 

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2017. 

 

Asdo.: Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Eva Solla Fernández na data 27/07/2017 18:50:39 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de En 

Marea, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

PREGUNTA para a súa resposta oral en Pleno, relativa ao proxecto de 

reubicación dos servizos do Hospital Gil Casares. 

Segundo informa a Consellería de Sanidade, o protocolo de cooperación entre a 

Xunta e a Universidade de Santiago de Compostela (USC) para o 

desenvolvemento da nova Facultade de medicina consta de dúas fases, no que a 

segunda afecta aos servizos do Hospital Gil Casares, dos que en teoría, o Servizo 

Galego de Saúde se encargará de reubicar, tanto as unidades como os servizos 

asistenciais. 

Sen embargo, a Xunta de persoal do Gil Casares, denuncia a falta de concreción 

e de pronunciamento oficial por parte da Consellería de Sanidade en relación á 

nova ubicación dos servizos do Hospital, unha vez se leve a cabo o 

desenvolvemento do campus de sanidade. 

Actualmente o Hospital Gil Casares, conta con servizos asistenciais en 

psiquiatría, medicina interna, coidados paliativos, dermatoloxía, atención 

primaria... entre outros. Sendo varios os servizos que xa están a sufrir recortes en 

canto o número de camas, como pode ser o caso de medicina interna ou coidados 

paliativos ou en listas de espera. 

A situación de descoñecemento sobre ónde e cómo se van a ubicar os servizos 

asistenciais sumado aos recortes nos propios servizos, están a crear unha 

situación de incerteza e inseguridade tanto no persoal que traballa no hospital 
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como nos usuarios do mesmo. Facendo que ao mesmo tempo sexan os centros 

privados os grandes beneficiados das lista de espera dos públicos. 

Tendo en conta as informacións dadas pola Consellería de Sanidade, a incerteza 

tanto do persoal como dos usuarios, así como a entrada dos orzamentos para 

2017, o dilixente por parte da Consellería sería dotar unha partida orzamentaria 

para a elaboración dun proxecto que concrete a execución da infraestrutura para a 

reubicación dos servizos do Gil Casares. 

Por todo o anterior En Marea PREGUNTA: 

- Está contemplada nos orzamentos para 2017 unha partida orzamentaria para a 

elaboración dun proxecto que contemple e concrete a execución dunha 

infraestrutura para a reubicación dos servizos do Hospital Gil Casares? 

 

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2017. 

 

Asdo.: Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 27/07/2017 18:57:34 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández deputada pertencente ao Grupo Parlamentar de En 

Marea, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara presenta a 

seguinte Pregunta, para  a súa resposta oral en Pleno, relativa aos 

capeláns no Servizo Galego de Saúde. 

 

A Constitución Española garante a aconfesionalidade do Estado, así como, a 

liberdade relixiosa e de culto. O Estatuto de Autonomía de Galicia 

establécese conforme á Constitución. 

Con independencia dos Acordos asinados coa Santa Sé, o Goberno carece da 

obriga de sufragar salarios de persoal relixioso e, sen embargo, seguimos 

mantendo no Servizo Galego de Saúde cregos con salario a cargo da 

Administración pública. 

Esta circunstancia, non parece acorde ao principio de aconfesionalidade nin 

eticamente asumible cando o persoal sanitario ten sufrido amortizacións de 

prazas que repercutiron enormemente na calidade da asistencia. 

Igualmente, os espazos públicos dedicados ao culto nos centros sanitarios 

continúan reservados á confesión católica, que, se ben resulta a maioritaria no 

noso País, non debera de gozar de privilexio algún nese senso, sendo viable a 

utilización de eses espazos de xeito polivalente. 

Por todos estes feitos, En Marea formula a seguinte Pregunta: 
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¿Vai seguir a Xunta de Galicia mantendo os privilexios da Igrexa Católica 

na Sanidade Pública, incluídos a satisfacción de salarios dos capeláns, 

contradicindo os valores e principios garantidos na Constitución relativos 

á aconfesionalidade e liberdade de culto e crenzas? 

 

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2017. 

 

Asdo.: Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 27/07/2017 19:00:18 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández , Ánxeles Cuña Bóveda e Davide Rodríguez Estévez,  

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentar de En Marea, ao 

abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa ao novo Centro de 

Saúde de O Vinteún. 

 

No ano 2009, coa entrada do Partido Popular, abandonouse o Plan de Mellora 

da Atención Primaria, ducias de centros de saúde prometidos ficaron 

esquecidos. Sen embargo, o Goberno mantivo a promesa de construción sobre 

algúns de eles. 

No caso do Centro de Saúde de O Vinteún, en Ourense, o Goberno municipal 

chegou a ceder no ano 2011 os terreos para a súa construción, co conseguinte 

investimento de orzamento público.  

Sen embargo, cinco anos despois, o centro de saúde non só segue sen 

construírse, senón que fica desaparecido dos orzamentos anuais. Algo 

realmente incomprensible cando o propio partido do Goberno o ten prometido 

e defendido. 

Por todos estes feitos, e dado o próximo debate orzamentario, En Marea 

presenta a seguinte pregunta: 
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-Vai orzamentar e executar a Xunta de Galicia o proxecto e obra do 

novo centro de saúde de O Vinteún? 

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2017. 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Ánxeles Cuña Bóveda 

Davide Rodríguez Estévez 

Deputadas e deputado do GP. de En Marea 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Eva Solla Fernández na data 27/07/2017 19:03:11 

 
María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 27/07/2017 19:03:19 

 
David Rodríguez Estévez na data 27/07/2017 19:03:26 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, Ánxeles Cuña Bóveda e Davide Rodríguez Estévez, 

deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentar de En Marea ao 

abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno, relativa ao novo Centro de 

Saúde de Ribadavia. 

 

No ano 2009, coa entrada do Partido Popular abandonouse o Plan de Mellora 

da Atención Primaria, decenas de centros de saúde prometidos ficaron 

esquecidos. Sen embargo, o Goberno mantivo a promesa de construción sobre 

algúns de eles. 

No caso do Centro de Saúde de Ribadavia, na provincia de Ourense, o 

Goberno municipal chegou a ceder no ano 2008 os terreos para a súa 

construción, co conseguinte investimento de orzamento público. 

Posteriormente foi licitado o proxecto para a obra por parte da Xuta de 

Galicia. 

Inexplicablemente, oito anos despois o centro de saúde continúa sen 

construírse, poñendo en dúbida o compromiso que os diferentes Gobernos da 

Xunta de Galicia afirmaron ter coa construción desta infraestrutura necesaria 

para a mellora da atención sanitaria da veciñanza. 

 

Por todos estes feitos e dado o próximo debate orzamentario, En Marea 

pregunta: 
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Vai orzamentar e executar a Xunta de Galicia o proxecto e obra do novo 

Centro de Saúde de Ribadavia? 

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2017. 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Ánxeles Cuña Bóveda 

Davide Rodríguez Estévez 

Deputadas e deputado do GP. de En Marea 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Eva Solla Fernández na data 27/07/2017 19:06:49 

 
María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 27/07/2017 19:06:57 

 
David Rodríguez Estévez na data 27/07/2017 19:07:05 

 

43697



 
 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario de 

En Marea, ao abeiro do artigo 156 do Regulamento da Cámara, presenta 

a seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en Pleno, relativa ao 

tratamento da hepatite C. 

A enfermidade hepática causada polo Virus de Hepatite C (VHC) 

constitúe un grave problema de saúde pública. O Ministerio de Sanidade 

calcula que unhas 700.000 persoas son portadoras deste virus no conxunto 

do Estado. 

Despois das múltiples denuncias (algunhas con procesos xudiciais aínda 

abertos) tanto de afectados como profesionais solicitando un correcto 

tratamento da enfermidade, actualmente os casos máis graves están a ser 

atendidos. Sen embargo, o Plan Estratéxico Nacional para o tratamento da 

Hepatite C, que contempla varias áreas de traballo, non está a ser 

totalmente desenrolado, o que sen dúbida supón unha grave deficiencia na 

procura de solucións integrais da enfermidade. 

Unha das áreas de dito plan que non se está levando a cabo é a relativa a 

poñer en marcha mecanismos de información e prevención tal e como 

marca o documento. 

Nese sentido, existen queixas por parte de colectivos afectados, en 

relación a que a Xunta non promove un plan de cribado con campañas 

informativas para que a xente acuda á Atención Primaria, así como a 

formación especializada aos profesionais de Atención Primaria sobre os 

itinerarios a seguir. 
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Tendo en conta que Galicia ten competencias plenas no ámbito sanitario, é 

responsabilidade da Consellería de Sanidade levar a cabo o desenrolo de 

ditas demandas.. 

O presidente da Xunta, asegurou fai pouco que se levou a cabo un 

investimento de 130 millóns de euros neste proceso. 

Por todo o anterior, En Marea PREGUNTA: 

- Poderían trasladar información desglosada sobre a cifra de investimento 

de 130 millóns que declarou o presidente? 

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2017. 

 

Asdo.: Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. de en Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 27/07/2017 19:11:42 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, Carmen Santos Queiruga, Marcos Cal Ogando, 

Juan José Merlo Lorenzo e Paula Quinteiro Araújo, deputadas e 

deputados pertencentes ao Grupo Parlamentar de En Marea ao abeiro do 

artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta, 

para a súa resposta oral en Pleno, relativa ao novo Centro de Saúde da 

Illa de Arousa: 

No ano 2009 coa entrada do Partido Popular abandonouse o Plan de 

Mellora da Atención Primaria, decenas de centros de saúde prometidos 

ficaron esquecidos. Sen embargo, o Goberno mantivo a promesa de 

construción sobre algúns de eles. 

No caso do Centro de Saúde da Illa de Arousa, no ano 2009 chegáronse a 

por a disposición da Consellería de Sanidade terreos para tal fin e o proxecto 

chegou a aparecer mesmo orzamentado pola Xunta no exercicio 2011, para 

desaparecer os anos seguintes, sen que este se tivese levado a cabo, 

incumprindo as promesas contraídas e apesares de telo anunciado en rolda 

de prensa por parte da Conselleira de Sanidade, Pilar Farjas. 

Seis anos despois o centro de saúde continúa sen construírse, poñendo en 

dúbida o compromiso do Gobernos da Xunta de Galicia coa saúde das 

veciñas e veciños da Illa de Arousa, que durante todos estes anos asistiron a 

múltiples anuncios de rehabilitación de espazos, ampliacións e construción 

sen que nada disto se tivese concretado e evitando que a veciñanza poida 

dispor do novo centro de saúde tal e coma estaba comprometido. 

Por todos estes feitos, e dado o próximo debate orzamentario, En Marea 

pregunta: 
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 ¿Vai incluír no proxecto de orzamentos 2017 e executar a Xunta de 

Galicia o proxecto e obra do novo centro de saúde da Illa de Arousa? 

 

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2017. 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Asdo.  Carmen Santos Queiruga 

Asdo.  Marcos Cal Ogando 

Asdo.  Juan José Merlo Lorenzo 

Asdo.  Paula Quinteiro Araújo 

GP. de En Marea 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 27/07/2017 19:14:38 

 

Eva Solla Fernández na data 27/07/2017 19:14:42 

 

Carmen Santos Queiruga na data 27/07/2017 19:14:52 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 27/07/2017 19:14:59 

 

43701



 
 

 

 

Marcos Cal Ogando na data 27/07/2017 19:15:07 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, Manuel Lago Peñas, Luís Villares Naveira, Carmen 

Santos Queiruga, Antón Sánchez García, Marcos Cal Ogando, Ánxeles 

Cuña Bóveda, Davide Rodríguez Estévez, Paula Quinteiro Araujo, Paula 

Vázquez Verao, Francisco Casal Vidal, Magdalena Barahona Martín, Juan 

José Merlo Lorenzo e Luca Chao Pérez, deputadas e deputados do Grupo 

Parlamentario de En Marea, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relacionada 

coa necesidade dunha OPE extraordinaria no SERGAS. 

Nos últimos anos, colectivos en defensa da sanidade pública, partidos políticos e 

sindicatos teñen advertido da negativa repercusión que a amortización de prazas 

no SERGAS e o abuso de contratos temporais tiñan para a calidade asistencial. 

Non só perdemos en torno a 1.800 profesionais nas dúas últimas Lexislaturas, se 

non que a precariedade se ten instalado entre as fileiras dos servizos sanitarios. 

Contratos que a duras penas duran unha semana, un día ou mesmo unhas horas 

da xornada laboral. Chamadas sen antelación a persoal non pertencente ás 

listaxes pool. Postos habitualmente cubertos con contratos temporais. 

Pero ademais, unha elevada existencia de interinidades que , inexplicablemente, 

non teñen causado a convocatoria pública de estas prazas vacantes. 

Este feito, non só imposibilita a estabilidade no emprego e a mellora conseguinte 

da calidade asistencial sanitaria, se non que ten sido protagonista dunha sentenza 

do Tribunal de Xustiza da Unión Europea que fallou en contra da concatenación 

contractual practicada no SERGAS noutros servizos sanitarios de España. 
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A reclamación da recuperación de prazas amortizadas na nosa sanidade pública 

non é incompatible coa solicitude de que tamén as prazas vacantes poidan ser 

ofertadas. 

Entendemos que sendo obvia a necesidade de recuperar os pranteis destruídos, 

resulta aínda máis necesaria a oferta das prazas que cubertas de xeito precario 

para rematar cunha situación non só inxusta dende o punto de vista laboral, se 

non que afecta directamente á asistencia prestada. 

Por todos estes feitos, En Marea presenta a seguinte pregunta para a súa resposta 

oral en Pleno: 

Vai ofertar a Consellería ditas prazas cubertas por persoal interino e 

fomentar así a estabilidade laboral? 

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2017. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 27/07/2017 19:17:57 

 

Paula Vázquez Verao na data 27/07/2017 19:18:02 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 27/07/2017 19:18:05 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 27/07/2017 19:18:10 

 

Carmen Santos Queiruga na data 27/07/2017 19:18:13 
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Antón Sánchez García na data 27/07/2017 19:18:15 

 

Luca Chao Pérez na data 27/07/2017 19:18:18 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 27/07/2017 19:18:21 

 

Luis Villares Naveira na data 27/07/2017 19:18:24 

 

Magdalena Barahona Martín na data 27/07/2017 19:18:27 

 

José Manuel Lago Peñas na data 27/07/2017 19:18:29 

 

Francisco Casal Vidal na data 27/07/2017 19:18:32 

 

David Rodríguez Estévez na data 27/07/2017 19:18:35 

 

Marcos Cal Ogando na data 27/07/2017 19:18:38 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, Noa 

Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores e Xosé Luis Rivas Cruz, deputadas e 

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

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

resposta oral en Pleno, sobre a implantación do Grao oficial de Criminoloxía na 

Universidade de Santiago de Compostela  

A Universidade de Santiago de Compostela (USC) oferta desde o ano 1981 a 

titulación de Criminoloxía o que a converte na terceira máis antiga do conxunto do 

Estado español.  

Porén, malia as mudanzas lexislativas que permiten a implantación destes 

estudos con carácter oficial de Grao en Criminoloxía a Secretaría Xeral de 

Universidades rexeitou esta posibilidade de maneira reiterada desde 2012. Neste senso, 

Criminoloxía mantense mais como titulación propia da Universidade.  

Unha decisión que contrasta coa adoptada noutros territorios. Por exemplo, 

Catalunya e Madrid implantaron senllos Graos oficiais en 2013 e, na actualidade, son 

máis de 30 as universidades que o ofertan en todo o Estado español, tanto públicas 

como privadas.  

Por esta razón, o estudantado de Criminoloxía da USC denuncia a situación de 

discriminación que a a negativa da Xunta de Galiza carrexa en relación a outros 

territorios pois fican, entre outras cuestións, excluídas e excluídos do acceso á escala 

executiva das Forzas e Corpos de Seguridade e de Institucións Penitenciarias, por 

exemplo.  
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Así mesmo, malia que en diversas ocasións estudantes de Criminoloxía tentaron 

manter un encontro con responsábeis da Consellaría de Educación para lles expor as 

súas demandas nunca foron recibidos polo Goberno galego.  

Polo anteriormente exposto, o grupo parlamentar do BNG presenta a seguinte 

pregunta para resposta oral en Pleno: 

 

- Pensa a Consellaría apoiar a implantación desta titulación como estudos 

oficiais de acordo coa demanda do estudantado de Criminoloxía e da Universidade de 

Santiago de Compostela? 

 

 

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 

do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno. 

 

A instauración das oficinas xudicial e fiscal en Galicia vai significar, 

basicamente, dúas cousas, a centralización dos servizos comúns e a 

modernización tecnolóxica. A centralización de servizos comúns procesuais fai 

referencia a eses que se encargan do rexistro de todo o que entra no Xulgado, do 

seu reparto, da súa notificación e dos embargos e debería selo tamén da súa 

execución. Ben é certo que as oficinas xudicial e fiscal necesitan dos servizos 

comúns, pero non poden existir sen orzamento. 

 

Dende hai tempo, nos xulgados de varios partidos xudiciais estase a falar da 

posibilidade de formularlle aos e ás responsables de Xustiza do Goberno da 

Xunta de Galicia a implantación dun plan piloto de servizos comúns procesuais 

no que interveñan todos os axentes de varios partidos xudiciais. É unha idea que 

vai tomando forza, de cara á súa centralización e eficiencia. 

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cal é a opinión do Goberno sobre a implantación de cara á centralización e 

eficiencia dun plan piloto de servizos comúns procesuais no que interveñen 

axentes dalgúns partidos xudiciais? 

 

Pazo do Parlamento, 26 de xullo de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

España é o terceiro país cos ingresos máis baixos por fiscalidade ambiental 

da UE, despois de Lituania e Eslovaquia (o 1,85 % do PIB en 2014, fronte 

a 2,46 % de media na UE). Bruxelas leva dicíndolle ao Goberno do Estado 

que debe reformar o sistema impositivo medioambiental, principalmente 

nos sectores do transporte, a enerxía, a contaminación e o uso dos recursos.  

 

O Goberno de España non o ten feito e, por resposta recibida por este grupo 

parlamentario en data 5 de xullo, o Goberno galego tampouco. Porque da 

resposta recibida (que nada aclara, por certo) dedúcese que os únicos 

tributos medioambientais que hai en Galicia son o canon eólico e os 

impostos sobre a contaminación atmosférica e o dano ambiental da auga 

encorada. E cunha minoración na recadación entre 2009 e 2016 de case 24 

millóns de euros. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que cantidades totais ten ingresado o Goberno galego dende 2009 ata a 

actualidade por impostos medioambientais? 

 

 Pazo do Parlamento, 26 de xullo de 2017 

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

 Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Galicia está a sufrir unha preocupante seca dende mediados do pasado ano 

2016. As dúas demarcacións hidrográficas (Galicia-Costa e Miño-Sil) están 

en prealerta, estado de prealerta que se activa cando os indicadores 

descenden significativamente por baixo dos valores medios históricos, polo 

que é conveniente extremar o control.  

 

En resposta do Goberno a este grupo parlamentario, Augas de Galicia está 

a intensificar os controis e houbo unha reunión da Oficina Técnica da Seca 

da que se fala no Plan de seca de 2013. Segundo a resposta, esta oficina vai 

tomar unha decisión froito da análise dos distintos departamentos que 

participan neste grupo multidisciplinar, na que se terán en conta os datos de 

precipitación para os próximos días ou a situación do caudal circulante. Así 

mesmo, o Goberno respondeu que Augas de Galicia remitiu comunicación 

aos concellos da Demarcación Galicia-Costa con diversas recomendacións.  

Nada ten dito o Goberno sobre a Demarcación Hidrográfica Miño-Sil nin 

sobre o orzamento para o Plan de seca, que en realidade é de cero euros. 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cales foron as decisións que se tomaron na última reunión da Oficina 

Técnica da Seca? 

Pazo do Parlamento, 26 de xullo de 2017 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, Noa Presas Bergantiños, 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Xosé Luis Rivas Cruz, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A Dirección Xeral de Medio Ambiente comunicou á Xunta de Galiza que non é 

posíbel ampliar o prazo para a produción de cloro empregando mercurio máis alá do 11 

de decembro de 2017. Polo tanto, non é posíbel ampliar a autorización ambiental a 

ELNOSA máis alá desta data, toda vez que é materialmente imposíbel facer os cambios 

tecnolóxicos necesarios para adaptarse á normativa europea. 

Segundo se fixo público onte mércores día 26 de xullo, a intención da empresa 

CUF é seguir producindo hipoclorito mentres se xestionan as decisións políticas 

necesarias para garantir a súa continuidade en Lourizán: tramitación pola Xunta do 

proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e tramitación por Costas do Estado da 

ampliación da concesión. 

Máis alá da aplicación da normativa europea que obriga a facer o cambio 

tecnolóxico antes de decembro de 2017, a realidade é que o complexo electroquímico 

está situado na contorna urbana de Pontevedra, nunha área densamente poboada e sobre 

terreos de dominio público marítimo  terrestre. Razóns todas elas máis que suficientes 

para denegar a continuidade da fábrica na actual ubicación, promover o seu traslado e 

recuperar para usos sociais os terreos de dominio público. O sentido común, o sentido 
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da xustiza, o respecto ao medio ambiente e a propia normativa aprobada pola Xunta de 

Galiza (Directrices de Ordenación do Territorio e Plan de Ordenación do Litoral) son 

argumentos de peso para a non continuidade da fábrica nas marismas de Lourizán. 

Polo anteriormente exposto, o grupo parlamentar do BNG presenta a seguinte 

pregunta para resposta oral en Pleno: 

 

- Ten previsto o goberno galego ampliar a autorización ambiental integrada de 

ELNOSA máis alá do mes de decembro de 2017? 

 

 

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, Noa Presas Bergantiños, 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Xosé Luis Rivas Cruz, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A Dirección Xeral de Medio Ambiente comunicou á Xunta de Galiza que non é 

posíbel ampliar o prazo para a produción de cloro empregando mercurio máis alá do 11 

de decembro de 2017. Polo tanto, non é posíbel ampliar a autorización ambiental a 

ELNOSA máis alá desta data, toda vez que é materialmente imposíbel facer os cambios 

tecnolóxicos necesarios para adaptarse á normativa europea. 

Segundo se fixo público onte mércores día 26 de xullo, a intención da empresa 

CUF é seguir producindo hipoclorito mentres se xestionan as decisións políticas 

necesarias para garantir a súa continuidade en Lourizán: tramitación pola Xunta do 

proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e tramitación por Costas do Estado da 

ampliación da concesión. 

Máis alá da aplicación da normativa europea que obriga a facer o cambio 

tecnolóxico antes de decembro de 2017, a realidade é que o complexo electroquímico 

está situado na contorna urbana de Pontevedra, nunha área densamente poboada e sobre 

terreos de dominio público marítimo  terrestre. Razóns todas elas máis que suficientes 

para denegar a continuidade da fábrica na actual ubicación, promover o seu traslado e 

recuperar para usos sociais os terreos de dominio público. O sentido común, o sentido 
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da xustiza, o respecto ao medio ambiente e a propia normativa aprobada pola Xunta de 

Galiza (Directrices de Ordenación do Territorio e Plan de Ordenación do Litoral) son 

argumentos de peso para a non continuidade da fábrica nas marismas de Lourizán. 

Polo anteriormente exposto, o grupo parlamentar do BNG presenta a seguinte 

pregunta para resposta oral en Pleno: 

 

- . Cal é o estado de tramitación da solicitude do proxecto sectorial de incidencia 

supramunicipal presentado pola empresa CUF a respecto dos terreos que ocupa a fábrica 

de ELNOSA en Lourizán? 

 

 

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, Noa Presas Bergantiños, 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Xosé Luis Rivas Cruz, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A Dirección Xeral de Medio Ambiente comunicou á Xunta de Galiza que non é 

posíbel ampliar o prazo para a produción de cloro empregando mercurio máis alá do 11 

de decembro de 2017. Polo tanto, non é posíbel ampliar a autorización ambiental a 

ELNOSA máis alá desta data, toda vez que é materialmente imposíbel facer os cambios 

tecnolóxicos necesarios para adaptarse á normativa europea. 

Segundo se fixo público onte mércores día 26 de xullo, a intención da empresa 

CUF é seguir producindo hipoclorito mentres se xestionan as decisións políticas 

necesarias para garantir a súa continuidade en Lourizán: tramitación pola Xunta do 

proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e tramitación por Costas do Estado da 

ampliación da concesión. 

Máis alá da aplicación da normativa europea que obriga a facer o cambio 

tecnolóxico antes de decembro de 2017, a realidade é que o complexo electroquímico 

está situado na contorna urbana de Pontevedra, nunha área densamente poboada e sobre 

terreos de dominio público marítimo  terrestre. Razóns todas elas máis que suficientes 

para denegar a continuidade da fábrica na actual ubicación, promover o seu traslado e 

recuperar para usos sociais os terreos de dominio público. O sentido común, o sentido 
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da xustiza, o respecto ao medio ambiente e a propia normativa aprobada pola Xunta de 

Galiza (Directrices de Ordenación do Territorio e Plan de Ordenación do Litoral) son 

argumentos de peso para a non continuidade da fábrica nas marismas de Lourizán. 

Polo anteriormente exposto, o grupo parlamentar do BNG presenta a seguinte 

pregunta para resposta oral en Pleno: 

 

- Comparte a Xunta de Galiza que existen razóns urbanísticas, sociais e 

ambientais máis que suficientes para a non permanencia da fábrica de ELNOSA en 

Lourizán e que polo tanto é necesario procurar unha ubicación alternativa? 

 

 

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, Noa Presas Bergantiños, 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Xosé Luis Rivas Cruz, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A Dirección Xeral de Medio Ambiente comunicou á Xunta de Galiza que non é 

posíbel ampliar o prazo para a produción de cloro empregando mercurio máis alá do 11 

de decembro de 2017. Polo tanto, non é posíbel ampliar a autorización ambiental a 

ELNOSA máis alá desta data, toda vez que é materialmente imposíbel facer os cambios 

tecnolóxicos necesarios para adaptarse á normativa europea. 

Segundo se fixo público onte mércores día 26 de xullo, a intención da empresa 

CUF é seguir producindo hipoclorito mentres se xestionan as decisións políticas 

necesarias para garantir a súa continuidade en Lourizán: tramitación pola Xunta do 

proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e tramitación por Costas do Estado da 

ampliación da concesión. 

Máis alá da aplicación da normativa europea que obriga a facer o cambio 

tecnolóxico antes de decembro de 2017, a realidade é que o complexo electroquímico 

está situado na contorna urbana de Pontevedra, nunha área densamente poboada e sobre 

terreos de dominio público marítimo  terrestre. Razóns todas elas máis que suficientes 

para denegar a continuidade da fábrica na actual ubicación, promover o seu traslado e 

recuperar para usos sociais os terreos de dominio público. O sentido común, o sentido 
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da xustiza, o respecto ao medio ambiente e a propia normativa aprobada pola Xunta de 

Galiza (Directrices de Ordenación do Territorio e Plan de Ordenación do Litoral) son 

argumentos de peso para a non continuidade da fábrica nas marismas de Lourizán. 

Polo anteriormente exposto, o grupo parlamentar do BNG presenta a seguinte 

pregunta para resposta oral en Pleno: 

 

- Que reunións mantivo o goberno galego coa propiedade da empresa e co 

comité de empresa desde o 24 de novembro de 2016 até a actualidade, quen participou 

nesas xuntanzas por parte do goberno e que temas trataron nesas xuntanzas? 

 

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Xosé Luis Bará Torres na data 28/07/2017 11:41:30 

 
María Montserrat Prado Cores na data 28/07/2017 11:41:36 

 
Ana Pontón Mondelo na data 28/07/2017 11:41:38 

 
Xose Luis Rivas Cruz na data 28/07/2017 11:41:41 

 
Olalla Rodil Fernández na data 28/07/2017 11:41:43 

 
Noa Presas Bergantiños na data 28/07/2017 11:41:45 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, José Antonio Quiroga Díaz, Juan Manuel Díaz 

Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

O día 15 de xullo, un terrible incendio afectaba a unha nave e a unha 

vivenda en Tenorio, no concello de Cerdedo-Cotobade, en Pontevedra. A 

extinción dese lume foi a última evidencia de que o modelo de xestión dos 

parques provinciais do servizo contra incendios e dos medios de 

emerxencias necesita unha urxente revisión. Cómpre contar con medios 

que dean cobertura ás denominadas “zonas de sombra” nas provincias 

galegas e que dificultan as labores de intervención áxil ante unha 

emerxencia de calquera clase. Por poñer un exemplo, os tempos de resposta 

á comarca de Pontevedra dende os parques de Bueu ou Ribadumia son, no 

mellor dos casos, de case unha hora. 

 

Xa no mes de xaneiro do pasado ano, a Deputación de Pontevedra 

trasladaba ao Vicepresidente da Xunta de Galicia a necesidade de abordar 

de xeito inmediato un novo modelo, demandando unha modificación do 

mapa para a implantación dun mapa de emerxencias baseado nas isocronas, 

que garanta tempos de resposta axeitados ante os incendios e as 

emerxencias, e contando con novos subparques que melloren as atencións 

das emerxencias na provincia de Pontevedra. Esta posición foi tamén 

reforzada por distintos grupos municipais, polo colectivo de profesionais 

contra incendios de Galicia e polas deputacións de A Coruña e Lugo. 

 

Mentres, como xa nos ten acostumados, o Goberno galego non ten 

nomeado o seu representante na Comisión Técnica aprobada o 27 de abril 

de 2017 para a modificación do mapa de emerxencias que implante o 

modelo de isocronas. 
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Pensa o Goberno galego que o modelo de xestión dos parques do servizo 

contra incendios e dos medios de emerxencias necesita unha urxente 

revisión? 

 

 

Pazo do Parlamento, 27 de xullo de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  José Antonio Quiroga Díaz 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 28/07/2017 12:46:14 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 28/07/2017 12:46:19 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 28/07/2017 12:46:24 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 28/07/2017 12:46:28 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, Noa 

Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores e Xosé Luis Rivas Cruz, deputadas e 

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

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

resposta oral en Pleno, sobre a xestión das visitas ao Pazo de Meirás pola Fundación 

Francisco Franco. 

 

A Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica da Coruña denunciou 

publicamente que a xestión das visitas no Pazo de Meirás están en mans da Fundación 

Francisco Franco. Unha entidade destinada á divulgación da figura e pensamento dun 

fascista e xenocida cuxo réxime ditatorial asasinou, reprimiu, vexou, torturou, violou e 

encarcerou milleiros de persoas na Galiza e no Estado español.  

Esta situación produciuse despois da incoación por parte do Goberno galego dun 

expediente á familia do ditador por incumprir, de maneira reiterada, coa súa obriga legal 

de abrir o Pazo ás visitas durante un mínimo de catro días ao mes de acordo co fixado 

na Lei de Patrimonio Cultural de Galiza para os Bens de Interese Cultural (BIC). Feito 

que tivo lugar despois dun acordo parlamentar unánime na Comisión 4ª.  

Que agora sexa a Fundación Francisco Franco quen xestione as visitas supón 

unha burla desde calquera punto de vista e un insulto máis á memoria das vítimas da 

ditadura fascista.  
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Polo anteriormente exposto, o grupo parlamentar do BNG presenta a seguinte 

pregunta para resposta oral en Pleno: 

  

Pensa desenvolver algunha actuación a Xunta de Galiza para reverter esta 

situación? 

 

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Olalla Rodil Fernández na data 28/07/2017 12:59:36 

 
María Montserrat Prado Cores na data 28/07/2017 12:59:46 

 
Ana Pontón Mondelo na data 28/07/2017 12:59:48 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 28/07/2017 12:59:51 

 
Noa Presas Bergantiños na data 28/07/2017 13:00:01 

 
Xosé Luis Bará Torres na data 28/07/2017 13:00:08 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Mª Dolores Toja Suárez, Raúl Fernández 

Fernández e María Luisa Pierres López, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

En xuño de 2009, Augas de Galicia elaboraba o anteproxecto de 

construción e explotación da Edar de Ribeira, presentando a solicitude de 

cualificación ambiental en xullo daquel ano. Dende entón, o Goberno do 

PP ten feito un “plan” para o saneamento da ría; un estudo de impacto 

ambiental e unha promesa electoral do Conselleiro de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas de executar o proxecto de pluviais e fecais en 

Ribeira, no borde marítimo, cun importe de 3.000.0000 de euros. Dende o 

ano 2014, a sociedade estatal ACUAES iniciaba a obra da depuradora, no 

marco dun convenio entre os gobernos do Estado e a Xunta, financiada con 

fondos Feder. 

Non obstante, ademais dos problemas co emisario submarino, do mal 

funcionamento dos tanques de tormenta e dos sifóns e dos vertidos ao mar 

de lixo e de augas non debidamente depuradas, hoxe hai 475 denuncias por 

problemas de salubridade derivados do mal funcionamento da edar en 

probas. Informes técnicos sobre a edar din que se observan medicións moi 

altas de sulfhídrico nas estacións de bombeo e que, nalgúns casos, se sitúan 

fóra de rango. 

 

A propia conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 

recoñecía estes problemas no Pleno do Parlamento de Galicia e incluso 

prometía arranxalos. Pois ben, a situación segue a ser a mesma; tanto que 

en maio deste ano, ante denuncia dun dos veciños afectados, a Fiscalía de 

Medio Ambiente decidiu abrir dilixencias informativas de investigación 

penal pola posible existencia de vertidos potencialmente contaminantes e 

perigosos que puidesen constituír acción de delito. Por tal motivo, o fiscal 

oficiou ao Concello de Ribeira, ás empresas COPASA e EPTISA e a Augas 

de Galicia (a esta última, para que informe sobre se os feitos descritos na 

denuncia deron lugar a algunha actuación, o seu resultado e se existiron 

expedientes tramitados, solicitando copia dos mesmos).  
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

Que ten que dicir o Goberno sobre a apertura por Fiscalía de Medio 

Ambiente de dilixencias informativas de investigación penal pola posible 

existencia de vertidos que puidesen constituír acción de delito? 

 

Pazo do Parlamento, 26 de xullo de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Mª Dolores Toja Suárez 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 28/07/2017 13:04:17 

 
María Dolores Toja Suárez na data 28/07/2017 13:04:23 

 
Raúl Fernández Fernández na data 28/07/2017 13:04:38 

 
María Luisa Pierres López na data 28/07/2017 13:04:44 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa Pierres 

López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da 

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

Pleno. 

 

En Consello da Xunta de Galicia aprobouse o inicio da tramitación do Decreto de 

creación do Observatorio dos Ríos de Galicia, formado por unha Presidencia, 

unha Vicepresidencia, unha Secretaría e un total de 21 vogais. 

 

En resposta do Goberno a este grupo parlamentario, o observatorio funcionará en 

Pleno e en grupos de traballo, pleno que, en principio, se vai reunir unha vez ao 

ano en sesión ordinaria, sen prexuízo doutras reunións e sesións extraordinarias 

cando así o acorde a presidencia. 

 

O anterior significa a creación, unha vez máis, dun novo “ente”, coa fin de 

desenvolver unha actividade etérea (a posta en valor dos ríos galegos) e só para 

que se reúna unha vez cada ano. E sen saber que maiorías se van adoptar para a 

toma de decisións.  

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Entende o Goberno galego que coa creación dun Observatorio se van solucionar 

os problemas dos ríos galegos? 

 

Pazo do Parlamento, 26 de xullo de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

  

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 28/07/2017 13:27:02 
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Raúl Fernández Fernández na data 28/07/2017 13:27:08 

 
María Luisa Pierres López na data 28/07/2017 13:27:13 
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A Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés Rodríguez 
Pérez e Martín Fernández Prado, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa 
resposta oral en Pleno. 
 
A finais do pasado período de sesións, o Parlamento Galego aprobou a lei de 
actuacións de apoio ao crecemento económico e reforzo do gasto social e de 
modificación da lei 1/2017 do 8 de febreiro de orzamentos xerais da comunidade 
autónoma de Galicia para o ano 2017. 
 
Con esta norma, puideron poñerse a disposición do goberno galego fondos adicionais 
para executar obras de mellora en centros educativos, mellorando deste xeito a 
realidade cotiá de moitos centros da rede de centros do ensino público galego. 
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno: 
 
En qué actuacións se concretan as dotacións derivadas da recente aprobación da lei 
de actuacións de apoio ao crecemento económico e reforzo do gasto social no que se 
refire ás intervencións en infraestruturas educativas?  
 
 
Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 28/07/2017 13:43:33 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 28/07/2017 13:43:40 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 28/07/2017 13:43:47 

 
Carlos Gómez Salgado na data 28/07/2017 13:43:57 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 28/07/2017 13:44:05 

 
Antonio Mouriño Villar na data 28/07/2017 13:44:12 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 28/07/2017 13:44:22 
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Martín Fernández Prado na data 28/07/2017 13:44:29 
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A Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés Rodríguez 
Pérez e Martín Fernández Prado, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa 
resposta oral en Pleno. 
 
A finais do pasado curso 2015-2016 a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, levou a cabo un importante número de obras en centros educativos ao 
abeiro do Plan de Dotación de Infraestruturas Educativas 2016-2020 e dos recursos 
obtidos a través do Fondo de Superávit de Responsabilidade, co que o Goberno central 
recompensou á nosa Comunidade por ter cumprido o obxectivo de déficit. 
 
Esta actuación puxo de manifesto, dunha banda, o carácter positivo de cumprir coas 
obrigas de déficit, que foi compensado con estes fondos adicionais e, doutra banda, o 
compromiso do goberno galego coa mellora dos centros de ensino públicos de Galicia, 
e por extensión, coa mellora do ensino público galego. 
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno: 
 
Que proxectos se desenvolveron en Galicia no eido educativo cos fondos derivados do 
denominado “superavit de responsabilidade”?  
 
 
Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 28/07/2017 13:46:54 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 28/07/2017 13:47:01 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 28/07/2017 13:47:08 

 
Carlos Gómez Salgado na data 28/07/2017 13:47:15 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 28/07/2017 13:47:22 

 
Antonio Mouriño Villar na data 28/07/2017 13:47:29 

 

43738



 

 

Moisés Rodríguez Pérez  na data 28/07/2017 13:47:36 

 
Martín Fernández Prado na data 28/07/2017 13:47:44 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, Juan Manuel Díaz Villoslada e Luis Manuel 

Alvarez Martínez,  deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña, acaba 

de denunciar que á familia Franco encargou a xestión das visitas do Pazo 

de Meirás á Fundación Nacional Francisco Franco. 

 

Esta fundación, tal como se pode observar na súa páxina web, ten como 

obxectivo a exaltación da figura do ditador Francisco Franco,  e as súas 

actividades e escritos están próximos a ilegalidade coa exaltación ao golpe 

de estado, o ataque as vítimas, ou as incitacións a non cumprir a Lei da 

memoria histórica. De feito unha das actividades mais frecuentes é o ataque 

aos equipo de goberno de concellos que poñen en marcha medidas da lei 

52/2007, como está sucedendo nestes momentos coa alcaldesa de Cidade 

Real. 

 

Dende o noso punto de vista é unha burla e unha provocación á cidadanía 

por parte da familia do ditador que, ante as continúas protestas por 

incumprimento da familia Franco da súa obriga de abrir o pazo ás visitas, 

tal como marca a Lei de patrimonio cultural, se deixe a xestión destas 

visitas a unha fundación que exalta a persoas responsables de miles de 

mortos no noso país,  e dende logo unha falta de respecto ás vítimas e as 

súas familias.  

 

Que todo isto non vulnere a lei non nos parece unha escusa porque está 

claro que as veces legalidade non é sinónimo de moralidade ou de ética, e 

esta é unha de esas veces. De feito, consideramos que o Pazo de Meirás, 

conseguido dunha forma claramente ilexítima, siga en mans da familia 

Franco 42 anos despois da súa morte é unha clara anomalía histórica e 

democrática. 
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cal é a valoración política do conselleiro de Cultura do feito de que as 

visitas ao Pazo de Meirás estean xestionadas pola Fundación Francisco 

Franco? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2017 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 31/07/2017 13:50:23 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 31/07/2017 13:50:31 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 31/07/2017 13:50:41 
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A Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés Rodríguez 
Pérez e Martín Fernández Prado, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa 
resposta oral en Pleno. 
 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de rematar a 
revisión da matricula dos centros escolares públicos nos niveis de educación infantil, 
educación primaria e educación especial para o vindeiro curso 2017/18, un proceso 
habitual que se leva a cabo todos os anos antes do inicio de cada curso co fin de 
adecuar o número de unidades ao de alumnas e alumnos matriculados en cada centro 
educativo.  
 
Tamén cada ano, atendendo aos datos oficiais de matrícula, lévase a cabo un proceso 
de reorganización de unidades dentro dos propios centros educativos que leva consigo, 
ben a creación de novas unidades, ben a supresión doutras e o reagrupamento en 
función do incremento ou diminución de alumnado. 
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta oral en 
Pleno: 
 
Qué valoración fai o Goberno galego sobre a situación de escolas unitarias e unidades 
no ensino galego na última década?  
 
 
Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 31/07/2017 14:13:18 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 31/07/2017 14:13:25 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 31/07/2017 14:13:31 

 
Carlos Gómez Salgado na data 31/07/2017 14:13:42 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 31/07/2017 14:13:50 
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Antonio Mouriño Villar na data 31/07/2017 14:13:57 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 31/07/2017 14:14:04 

 
Martín Fernández Prado na data 31/07/2017 14:14:11 
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A Mesa do Parlamento 

 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés Rodríguez 
Pérez e Martín Fernández Prado, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa 
resposta oral en Pleno. 
 
As bibliotecas escolares son instrumentos educativos que contribúen a fomentar a 
lectura e a que o alumnado acceda á información e outros recursos para a aprendizaxe 
das demais áreas e materias, e poida formarse no seu uso crítico. 
 
Polo tanto, as bibliotecas escolares deben contribuír a facer efectivos os principios 
pedagóxicos referidos á lectura, ao mesmo tempo que a organización das bibliotecas 
escolares deberá permitir o seu funcionamento como espazo aberto á comunidade 
educativa dos respectivos centros, converténdose nunha ferramenta indispensable no 
proceso educativo.  
 
Deste xeito, as bibliotecas escolares son instrumentos imprescindibles que as 
comunidades escolares deben organizar e dinamizar como un centro de recursos para 
a lectura, a información e a aprendizaxe, un centro creativo das aprendizaxes, de 
carácter dinámico e en constante actualización. Así entendida, a biblioteca escolar 
pode ser un elemento estratéxico para a innovación pedagóxica, que axude a revitalizar 
as prácticas educativas e a vida cultural dos centros, proporcionando ao profesorado e 
ao alumnado oportunidades para o emprego de múltiples recursos que permitan unha 
progresiva autonomía na aprendizaxe. 
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta  en Pleno: 
 
Qué traballos e programas se están a desenvolver nas bibliotecas escolares galegas 
para que acaden o obxectivo de converterse en espazos fulcrais no proceso de 
aprendizaxe do sistema educativo galego?  
 
 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 31/07/2017 14:16:02 
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Maria Antón Vilasánchez na data 31/07/2017 14:16:09 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 31/07/2017 14:16:15 

 
Carlos Gómez Salgado na data 31/07/2017 14:16:23 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 31/07/2017 14:16:30 

 
Antonio Mouriño Villar na data 31/07/2017 14:16:37 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 31/07/2017 14:16:43 

 
Martín Fernández Prado na data 31/07/2017 14:16:57 
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A Mesa do Parlamento 

 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés Rodríguez 
Pérez e Martín Fernández Prado, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa 
resposta oral en Pleno. 
 
Os diferentes procesos de acceso á función pública docente levados a cabo pola 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria nos últimos anos, teñen 
permitido o acceso ao sistema educativo a unha importante cantidade de profesorado. 
 
A través destes procesos selectivos, non só se ten dado a oportunidade de acceder á 
función publica docente a milleiros de persoas, se non que tamén, se ten dado un paso 
decidido cara á mellora do sistema educativo elevando as taxas de reposición ata o 
actual 100%. 
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta oral en 
Pleno: 
 
Qué valoración fai o Goberno galego sobre os procesos de oferta pública de emprego 
desenvolvidos no ámbito do ensino en Galicia durante os últimos anos?  
 
 
 
Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 31/07/2017 14:18:50 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 31/07/2017 14:18:57 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 31/07/2017 14:19:04 

 
Carlos Gómez Salgado na data 31/07/2017 14:19:12 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 31/07/2017 14:19:20 

 
Antonio Mouriño Villar na data 31/07/2017 14:19:28 

 

43746



 

 

Moisés Rodríguez Pérez  na data 31/07/2017 14:19:36 

 
Martín Fernández Prado na data 31/07/2017 14:19:43 
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A Mesa do Parlamento 

 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés Rodríguez 
Pérez e Martín Fernández Prado, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa 
resposta oral en Pleno. 
 
A atención á diversidade é un dos piares básicos sobre os que se sustenta o sistema 
educativo galego, considerado o sistema educativo mais inclusivo do territorio nacional. 
A consellería de cultura, educación e ordenación universitaria, garante o acceso á 
educación dun sector da poboación escolar galega que require una atención específica 
e preferente. 
 
A colaboración, mediante a sinatura de convenios, con institucións de iniciativa social, é 
unha das liñas nas que se sustenta a prestación de determinados servizos educativos 
coma pode ser o caso do servizo de comedor ou o servizo de transporte, e que 
permiten avanzar no carácter inclusivo do sistema educativo galego. 
 
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta oral en 
Pleno: 
 
No marco da colaboración coas institucións de iniciativa social, cantos convenios de 
colaboración se asinaron para o curso escolar 2017/2018 con  institucións de iniciativa 
social para prestar apoio nos servizos de comedor e transporte do alumnado con 
necesidades educativas especiais?  
 
 
Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 31/07/2017 14:10:38 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 31/07/2017 14:10:42 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 31/07/2017 14:10:49 

 
Carlos Gómez Salgado na data 31/07/2017 14:10:59 
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Carlos Enrique López Crespo na data 31/07/2017 14:11:08 

 
Antonio Mouriño Villar na data 31/07/2017 14:11:17 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 31/07/2017 14:11:25 

 
Martín Fernández Prado na data 31/07/2017 14:11:33 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, Juan Manuel Díaz 

Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, 

deputadas e deputados pertences ao Grupo Parlamentario dos Socialistas, 

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

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

 

En abril do ano 2016 a Xunta de Galicia e Expourense asinaron un convenio 

de colaboración para a construción dunha pista de atletismo,que ten como 

premisa fundamental o compatibilizar o uso deportivo co ata agora habitual en 

Expourense de feiras e eventos comerciais. En agosto dese mesmo ano, 

asinouse o contrato coa empresa construtora, que leva a cabo a obra dende 

novembro do ano pasado.Unha instalación deportiva que contará con seis 

cales en pista circular de 200 metros de perímetro, oito cales de pista recta, 

zona de lanzamento de peso, zona de salto de altura lonxitude, de triplo salto e 

de salto de pértega.  

 

Recentemente coñecíamos a través dos medios de comunicación, que segundo 

o presidente da Federación Galega de Atletismo, a nova instalación non 

acollerá o ano que vén o campionato nacional de atletismo en pista cuberta 

porque a súa organización non foi informada das datas nas que estará 

dispoñible o recinto e, polo tanto, non pode incluílo no calendario de 

competicións.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando teñen previsto finalizarse as obras da pista de atletismo de Expourense? 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 01/08/2017 09:32:30 

 
Raúl Fernández Fernández na data 01/08/2017 09:32:37 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2017 09:32:41 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2017 09:32:48 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2017 09:32:53 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar de En 

Marea e ao abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento do Parlamento, 

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa 

relativa á necesidade dun centro de día en Rianxo. 

 

O envellecemento da poboación fai necesario un planeamento serio e 

axeitado dos recursos de atención ás persoas maiores e tamén ás persoas 

dependentes. Neste aspecto toman especial relevancia os recursos públicos 

destinados a tal fin, que deben dar resposta ao que é un dereito social. 

Entre as diversas figuras e ferramentas de atención toman especial relevancia 

os centros de día como elementos que evitando unha institucionalización 

continua, poden permitir a conciliación da vida familiar. Os centros de día 

son o chanzo de proximidade na atención sociosanitaria. Nese senso, a 

proximidade aos domicilios familiares é chave para garantir esa verdadeira 

posibilidade de conciliación, evitando longos transportes e facilitando o 

acceso ás persoas maiores ou dependentes nas nosas vilas. 

Este feito fai dificilmente comprensible que se negue a posibilidade de que a 

vila de Rianxo conte cun centro de día de seu, coma así acontece co resto de 

concellos da contorna. É comprensible a necesidade de planificación 

comarcal e provincial dos recursos, algo que imposibilita por razóns 

operativas, ter unha residencia de maiores en cada pobo ou cidade. 
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Sen embargo, un centro de día, trátase dun recurso básico, menos 

especializado, cuxa principal característica debe ser a proximidade, entre 

outras. 

Tampouco é un recurso que se substitúa por un centro sociocomunitario, 

tamén necesario, pero cuxa actividade de lecer non ten que ver cos coidados 

de saúde e de atención social dun centro de día para persoas maiores e 

dependentes. 

A veciñanza de Rianxo leva meses pelexando por un centro de día, reclamado 

xa moito tempo atrás. Tras unha exitosa recollida de sinaturas, chegaron as 

mobilizacións e hoxendía permanecen soportando un longo peche nas 

dependencias do Concello no que reclaman seren escoitadas e escoitados pola 

Consellería de Políticas Sociais. 

En Marea ten trasladado a debate na Comisión de Políticas Sociais a proposta 

de dotar de este medio a Rianxo, mais a maioría popular ten votado en contra. 

Consideramos necesario insistir en relación a este asunto, que  cremos é 

prioritario para as necesidades de veciñas e veciños. 

 

Ante estes feitos, En Marea formula a seguinte Pregunta para a súa resposta 

oral en Pleno: 

Considera a Xunta de Galicia que por razóns económicas é mellor desprazar 

ás persoas maiores e dependentes de Rianxo a centros de día de outras vilas 

en troques de dispor dun no pobo?  

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2017. 

 

43753



 
 

 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. de En Marea 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 01/08/2017 10:56:51 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, Juan Manuel Díaz Villoslada e Luis Manuel 

Alvarez Martínez, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Ante a sorpresa e indignación manifestada polas asociación en defensa da 

memoria histórica e diversos partidos políticos, entre eles o PSdeG, polo 

feito de que as visitas ao Pazo de Meirás estean  xestionadas pola 

Fundación Francisco Franco, esta acaba de emitir un comunicado que 

poderíamos considerar absolutamente grotesco e risible dado o ton 

empregado, o vocabulario utilizado e a absurda manipulación histórica que 

realiza, se non fora porque supón un auténtico insulto, burla e provocación 

a todos os galegos e galegas e a toda a cidadanía democrática. Por iso 

consideramos que é un comunicado inadmisible e que a Xunta de Galicia 

non o pode admitir sen dicir nada. 

 

Non se pode permitir que a Fundación Francisco Franco afirme que as 

visitas ao Pazo de Meirás van constituír unha excelente oportunidade para 

“mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco...” 

Como non se pode consentir que falsee la historia dicindo que o pazo foi 

doado polo pobo de Galicia cando todos sabemos pola documentación 

histórica existente que o pazo chegou a mans do ditador a través de 

espolios, roubo de recursos públicos e subscricións obrigatorias, froito de 

ameazas e presións. 

 

Todo o comunicado é realmente unha apoloxía do franquismo e unha nova 

provocación dos herdeiros do ditador e da Fundación Francisco Franco ás 

forzas democráticas e a cidadanía que un goberno democrático como a 

Xunta de Galicia non pode consentir estando calado. 
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Como valora a Xunta de Galicia a intención declarada da Fundación 

Francisco Franco de utilizar as visitas ao pazo de Meirás para enaltecer a 

figura de Francisco Franco? 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 01/08/2017 13:17:03 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2017 13:17:10 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 01/08/2017 13:17:22 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Xosé Luis Rivas Cruz, 

Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará Torres, deputadas 

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

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

resposta oral en Pleno, relativa ás necesarias modificacións lexislativas para a 

modificación dos coeficientes redutores aplicados ás xubilacións anticipadas. 

A Confederación Estatal de Asociacións e Federacións de Prexubilad@s e 

Xubilad@s de Telefónica (CONFEDETEL) da que e parte a Asociación de 

Prexubilad@s e xubilad@s de Telefónica (APRETEL) de Pontevedra e Ourense, e a 

Confederación Estatal de Prexubilad@s e Pensionistas (CEPYP) representan a 

prexubilad@s e pensionistas en todo o ámbito do Estado. Ambas as organizacións 

naceron por mor da falla de protección normativa suficiente para un novo sistema de 

cesamentos de contrato laboral coñecido por prexubilacións. Representantes destas 

asociacións puxéronse en contacto co BNG, para solicitarnos a presentación da seguinte 

iniciativa, no obxectivo de modificar a situación. 

As Cortes de Aragón, a Xunta Xeral do Principado de Asturias , Andalucía e 

Castilla León aprobaron Proposicións non de Lei dirixidas ao Goberno do Estado co fin 

de dignificar as pensións daqueles/as xubilad@s anticipad@s con longas carreiras de 

cotización. Sabemos que en Madrid, Valencia, Navarra, Cataluña, e Illas Canarias están 

presentados a trámite un documento similar. Estase xestionando na mesma liña no Pais 

Vasco, Castela A Mancha, Galiza, Estremadura, Illas Baleares, Cantabria. A Rioxa e 

Murcia, pendentes de comezar xestións. 
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O artigo 41 da Constitución configura un sistema de Seguridade Social de 

natureza pública, de contía suficiente en canto ao seu nivel de protección, de carácter 

universal e irregresivo.  

Diversas normas pertencentes ao sector laboral e de seguridade social do 

ordenamento xurídico establecen sistemas de xubilación graduais e flexibles, 

posibilitándose a anticipación da mesma co correspondente quebranto económico que 

afecta @s xubilad@s anticipad@s, contravíndose a natureza contributiva desta 

prestación, o dereito constitucional a unha pensión suficiente ao cumprirse a idade legal 

de xubilación e vulnerándose a irregresividade, que debe ser obxecto de especial 

consideración para os xubilados a partir dos 65 anos, nunha interpretación concorrente 

do citado artigo 41 da norma fundamental e o artigo 50 da mesma. Debe considerarse 

que non todas as xubilacións anticipadas son de carácter voluntario. Pola contra, a maior 

porcentaxe das mesmas correspóndese coa execución de plans de reconversión 

industrial que afectan a sectores maduros da nosa economía e que se fundamentan na 

aplicación de coeficientes redutores @s xubilad@s anticipad@s, coeficientes que deben 

ser obxecto de remoción no momento de alcanzar os mesmos a idade de 65 anos. 

Razóns de equidade e o cumprimento dos requirimentos constitucionais indicados 

aconsellan modificar normas como a Lei Xeral de Seguridade Social, que produce un 

notable quebranto económico na pensión de xubilación que corresponde a partir dos 65 

anos @s xubilad@s anticipad@s. 

En ningún caso a Seguridade Social debe obter beneficio polo feito de acceder á 

xubilación anticipada, como sucede na actualidade. Ademais, nas carreiras de longa 

cotización, a partir dos 35 anos cotizados deben reducirse os coeficientes redutores, ata 

a súa desaparición cando @ afectad@ cotizase 40 ou máis anos. 
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Polas razóns expostas o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, 

presenta a seguinte pregunta para a súa contestación oral en Pleno: 

 

Que opinión lle merece ao Goberno galego a situación que se acaba de describir 

das persoas en situación de xubilación anticipada? 

 

 

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Montserrat Prado Cores na data 01/08/2017 13:15:38 

 
Ana Pontón Mondelo na data 01/08/2017 13:15:45 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 01/08/2017 13:15:47 

 
Olalla Rodil Fernández na data 01/08/2017 13:15:49 

 
Noa Presas Bergantiños na data 01/08/2017 13:15:52 

 
Xosé Luis Bará Torres na data 01/08/2017 13:15:53 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A Lei 18/2011, do 5 de xullo, reguladora do uso das tecnoloxías da 

información e comunicación na Administración de Xustiza, foi un paso 

para a súa modernización. Regulou por vez primeira o expediente xudicial 

electrónico en España. Facíase así efectivo o dereito á tutela xudicial 

efectiva, sendo un dos elementos máis relevantes a incorporación nas 

oficinas xudiciais das novas tecnoloxías, que permiten abaratar os custos do 

servizo público de xustiza e que actualizan o dereito fundamental a un 

proceso público sen dilacións indebidas. En virtude desta lei, o día 1 de 

xaneiro de 2016 comezaron as notificacións telemáticas a través do sistema 

LexNet, con multitude de problemas. 

 

Ademais, xa hai tempo que os distintos operadores xurídicos advertían de 

que a fiabilidade do sistema non era boa, que non era fiable nin controlable, 

polo que tiña sentido realizar unha auditoría externa que avaliase a 

implantación do sistema LexNet. Pois ben, nestes días esa falla de 

fiabilidade amosouse: o día 27 de xullo pola tarde, soubemos dun fallo no 

sistema de seguridade que permitía o acceso á plataforma, de maneira que 

todos os datos e ficheiros da Administración de Xustiza foron de libre 

acceso para calquera persoa. O propio subdirector Xeral do Ministerio de 

Xustiza así o confirmou ata que o Ministerio decidiu desconectala. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que ten que dicir o Goberno galego ante a gravidade das noticias sobre o 

libre aceso aos datos persoalísimos que manexa a Administración de 

Xustiza? 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 01/08/2017 13:29:40 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 01/08/2017 13:29:46 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 01/08/2017 13:29:52 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

A poboación menor de 18 anos, destinataria da Convención sobre os 

Dereitos do Neno, cífrase en Galicia en 410.674 nenos e nenas, que 

representan o 14,5 % da poboación total. 

 

Todos os programas e proxectos de acción que implementen os organismos 

públicos e que afecten á infancia deben estar baseados na Convención 

sobre os Dereitos do Neno, recollendo os principios reitores deste tratado 

internacional, que son: a non discriminación, o interese superior do/da 

neno/nena, o dereito á supervivencia e o desenvolvemento, e o dereito á 

participación. 

 

A Convención sobre os Dereitos do Neno establece, en forma de Tratado 

internacional, que os Estados Partes deben asegurar que todos os nenos e 

nenas gozan dos dereitos e liberdades que consagra o Tratado; que teñen 

acceso á educación e aos servizos de saúde, que poden desenvolver 

plenamente as súas capacidades físicas, psíquicas, sociais e morais; que 

crecen nunha contorna de felicidade, protección, benestar e comprensión, 

que gozan do esparexemento, a cultura, as artes e o deporte e que poden 

participar dunha forma accesible e activa en todo este proceso. 

 

O 6 decembro de 1990 España ratificou a Convención sobre os Dereitos do 

Neno, por canto debe observala e facer que se cumpra en todas as súas 

partes. A Constitución Española no seu Artigo10.2 afirma que as normas 

relativas aos dereitos fundamentais e ás liberdades, interpretaranse de 

conformidade coa Declaración Universal de Dereitos Humanos e os 

tratados e acordos internacionais. Así mesmo, no seu Artigo 96.1 CE sinala 

que os tratados internacionais validamente celebrados formarán parte do 

ordenamento interno. 

 

A Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor 

e a Resolución A3-0172/92, do 8 de xuño de 1992, do Parlamento Europeo 

43763



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 

sobre unha Carta Europea dos Dereitos do Neno, foron dotando aos nenos e 

nenas dun adecuado marco xurídico de protección, consecuente coa 

filosofía da Convención sobre os Dereitos do Neno. 

No ámbito da nosa Comunidade Autónoma, o Estatuto de Autonomía de 

Galicia lexitima a actuación lexislativa  no campo da protección da familia, 

da infancia e da adolescencia nos títulos competenciais xenéricos de 

asistencia social e de promoción do desenvolvemento comunitario (artigo 

27, apartados 23º e 24º, dos que o primeiro deles da lugar ás transferencias 

de funcións nas materias de servizos e asistencia sociais), e das institucións 

de protección e tutela de menores. 

 

O Plan estratéxico galego de infancia e adolescencia 2007-2010 supuxo un 

paso adiante na estratexia de atención á infancia da Comunidade Autónoma 

de Galicia no ámbito das súas competencias. Este plan concíbese tomando 

como base de actuación a Convención sobre os Dereitos do Neno, para 

desenvolver unha cultura da promoción do bo trato á infancia e á 

adolescencia en Galicia, mediante actuacións cuantificables e concretas en 

tres ámbitos: a prevención, a protección e a reeducación. 

 

En función do artigo 25 da Lei de bases de réxime local, os gobernos locais 

teñen competencias en áreas que afectan directamente o benestar e 

desenvolvemento da infancia. Estas institucións e as súas entidades, como a 

administración máis próxima ao cidadán e canle de participación, 

socialización e convivencia, son a aliados clave para lograr que os nenos e 

nenas de Galicia atopen na súa cidade, o seu barrio e pobo unha contorna 

segura e enriquecedora para o seu pleno desenvolvemento. 

 

Así mesmo, as asociacións que habitualmente desenvolven accións no 

ámbito da infancia, as cales se orientan á prevención das situacións que 

interfiren no normal desenvolvemento persoal e social do/da neno/nena ou 

adolescente, acrecentan e fortalecen a súa participación cotiá na súa 

comunidade local, creando espazos de aprendizaxe para a participación e 

fomentando actitudes e valores como a solidariedade, a paz, a tolerancia ou 

a xustiza social, son fundamentais na materialización e desenvolvemento 

dos principios reitores da Convención sobre os Dereitos do Neno. A 

participación infantil nas súas múltiples formas (artigo12, artigo 13- 16 e 

artigo 29) é un aspecto de primordial importancia para asegurar a 

implementación de todas as disposicións da Convención sobre os Dereitos 
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do Neno e para o correcto enfoque das medidas, programas e estratexias 

que se adopten a favor da infancia. 

 

Neste marco normativo o 4 de abril de 2011, os tres grupos que tiñan 

daquelas representación na Cámara galega -PP, PSOE e BNG- asinamos 

con Unicef o denominado Pacto Galego pola Infancia, no que nos 

comprometíamos a incluír aos menores entre as prioridades da axenda 

política e social a nivel local e autonómico, promover a súa participación 

cidadá, crear "cidades amigas" e mitigar os efectos da crise, a exclusión e a 

pobreza sobre os nenos e nenas. 

 

Un dos puntos que recollía o acordo era a elaboración e posta en marcha do 

segundo Plan estratéxico galego de infancia e adolescencia 2011-2014, 

ademais de avogar por desenvolver nas institucións públicas órganos 

estables de participación infantil, manter e optimizar os recursos 

económicos para servizos a menores, elaborar plans municipais de infancia, 

ou establecer medidas para promover a protección da explotación, a 

violencia e o abuso. O acordo incluía ademais a creación dunha comisión 

de seguimento, que se debía reunir anualmente para analizar e facer público 

o grao de cumprimento dos compromisos adquiridos.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai a Xunta de Galicia, do grado de cumprimento por parte 

da administración autonómica, dos compromisos adquiridos no Pacto 

Galego pola Infancia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

43765



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 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 01/08/2017 13:43:26 

 
Julio Torrado Quintela na data 01/08/2017 13:43:31 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Xoaquín Fernández Leiceaga e Julio Torrado 

Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O Centro Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi), situado no barrio 

compostelá de Salgueiriños, programouse no ano 2007 co obxectivo de ser 

un centro de vangarda, pioneiro no Estado para o tratamento integral da 

discapacidade. O complexo está preparado para facilitar a mobilidade e 

tratamento de persoas dependentes, e dotado de múltiples espazos e 

servizos, todos encamiñados á promoción da autonomía persoal de persoas 

con discapacidades físicas e a súa integración e desenvolvemento social. 

Principalmente, ofrecerá asistencia para persoas dependentes, aínda que, 

nos seus locais haberá locais administrativos, formativos, de rehabilitación, 

de investigación e de recursos de apoio. A previsión era daquelas que 

cando estivera a pleno rendemento podería atender a un total de 162 

persoas con discapacidade ao día: setenta das súas prazas serían para 

formación; 60 destinaríanse para habilitación funcional, emocional e 

psicosocial; e as 32 restantes para residencia. Ademais, o proxecto 

contemplaba unha zona de cafetería e de comedor, que estaría aberta ao 

público da cidade.  

 

O centro segue pechado na actualidade malia que as obras,supuxeron un 

investimento de máis de 13 millóns de euros. 

 

Na Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020, continuación e 

consecuencia do primeiro plan, non se fai mención á apertura do Cegadi 

como parte dos obxectivos para executar neste período. 
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto o Goberno galego poñer en marcha a pleno rendemento 

o Cegadi? 

 

 

Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Xoaquín Fernández Leiceaga 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 01/08/2017 13:40:49 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 01/08/2017 13:40:55 

 
Julio Torrado Quintela na data 01/08/2017 13:41:00 
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A Mesa do Parlamento 

María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, César Fernández Gil, 
Carlos Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés 
Rodríguez Pérez e Martín Fernández Prado, deputadas e deputados do Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

Galicia conta cun extenso e amplo patrimonio arqueolóxico galego espallado por todos 
o puntos da nosa xeografía que día a día require a atención das administracións 
públicas, pero que tamén debe ser valorizado polos cidadáns para acadar, entre todos, 
a súa mellor conservación e protección. 

O coñecemento e a investigación, a divulgación, a sensibilización e mesmo a 
promoción  do noso pasado é unha tarefa complementaria á devandita conservación e 
protección. 

A administración autonómica consciente de ambas as dúas vertentes conta cunha rede 
de equipamentos onde se mesturan as facetas de conservar, protexer, divulgar e 
promocionar o noso patrimonio arqueolóxico. 

Neste senso, temos dous exemplos particularmente significativos: o Parque 
Arqueolóxico da cultura castrexa lánsbrica en San Cibrao de Las e o Parque 
Arqueolóxico da Arte Rupestre en Campo Lameiro. 

Estes equipamentos foron concibidos como espazos multidisciplinares, dinámicos, 
dotados de novas tecnoloxías e de ferramentas actuais para explicar, amosar e facer 
partícipes aos visitantes da importancia do patrimonio arqueolóxico galego. 

Por iso, contan cunha programación diversa e un abano de actividades para todos os 
públicos, particularmente para os máis pequenos, co obxectivo de que se acheguen ao 
noso patrimonio cultural dun xeito lúdico, divertido e ameno. 

Polo exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno: 

Cal é o balance de visitas e actividades dos parques arqueolóxicos dependentes da 
Xunta de Galicia? 
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Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 01/08/2017 14:04:43 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 01/08/2017 14:05:03 

 
César Manuel Fernández Gil na data 01/08/2017 14:09:42 

 
Carlos Gómez Salgado na data 01/08/2017 14:09:45 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 01/08/2017 14:09:54 

 
Antonio Mouriño Villar na data 01/08/2017 14:10:03 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 01/08/2017 14:10:26 

 
Martín Fernández Prado na data 01/08/2017 14:10:37 
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A Mesa do Parlamento 

María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, César Fernández Gil, 

Carlos Gómez Salgado, Carlos López Crespo, Antonio Mouriño Villar, Moisés 

Rodríguez Pérez, Martín Fernández Prado, Diego Calvo Pouso e Paula Prado del 

Río, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro 
do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante 
esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

O fenómeno do Camiño de Santiago é unha realidade que día a día nos amosa a súa 
fortaleza, vitalidade e dinamismo. 

As rutas xacobeas que penetran en Galicia para chegar a Santiago de Compostela 
atopan a singularidade da ruta de Fisterra e Muxía. Unha ruta que sae da meta para 
entrar no Finisterrae galego. 

A consideración de Camiño de Santiago do Camiño a Fisterra e Muxía amosa a 
importancia que, na historia e no fito xacobeo, ten a peregrinación cara “a fin do 
mundo” romana e, polo tanto, a administración autonómica non dubidou en ningún 
momento da necesidade de incluíla na rede de camiños de Santiago oficiais. 

Así na Lei 3/1996, de 10 de maio, de protección dos Camiños de Santiago xa se 
incluíra o Camiño de Fisterra como un dos Camiños de Santiago e que, posteriormente, 
engadiría o ramal a Muxía e o enlace entre as dúas vilas. 

A actual Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, a Lei 5/2016, do 4 de maio dedica o 
Título VI aos Camiños de Santiago, concretando o seu concepto, natureza, protección 
e delimitación, entre outros. 

Así, centrándonos no artigo 76, o referido á delimitación dos Camiños de Santiago, 
observamos que o proceso de delimitación é un proceso complexo pero imprescindible 
porque é o punto de inicio para dar seguridade xurídica ao conxunto de axentes 
públicos e privados nos que inevitablemente vai incidir o resultado da delimitación. 

No programa electoral co que o Partido Popular de Galicia gañou a maioría absoluta 
nas eleccións autonómicas de 2016 recollíase como un dos compromisos o de 
complementar a delimitación dos Camiños, citando expresamente o de Fisterra e 
Muxía. 

Por este motivo, os deputados asinantes, formulamos a seguinte pregunta en Pleno: 
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Cales son os próximos pasos previstos no proceso de posible delimitación do Camiño a 
Fisterra e Muxía? 

 

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 01/08/2017 14:13:09 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 01/08/2017 14:13:17 

 
César Manuel Fernández Gil na data 01/08/2017 14:13:28 

 
Carlos Gómez Salgado na data 01/08/2017 14:13:32 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 01/08/2017 14:13:40 

 
Antonio Mouriño Villar na data 01/08/2017 14:13:47 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 01/08/2017 14:13:55 

 
Martín Fernández Prado na data 01/08/2017 14:14:03 

 
Diego Calvo Pouso na data 01/08/2017 14:14:09 

 
Paula Prado Del Río na data 01/08/2017 14:14:19 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Con data 30 de xuño pasado, a Secretaría Xeral para o Deporte ditou 

resolución relativa ao procedemento de revogación de recoñecemento da 

Federación Galega de Fútbol Sala (FGFS) como federación deportiva 

galega e de cancelación da súa inscrición no Rexistro de Entidades 

Deportivas. Esta resolución publicouse no DOG núm.130 do 10 de xullo de 

2017. 

 

A resolución da Secretaría Xeral para o Deporte establece as consecuencias 

que esta revogación supón respecto das licencias de xogadores, 

adestradores e árbitros, dos órganos de goberno federativos ou dos clubs 

asociados. 

 

A 30 de xuño de 2017, a Federación Galega de Fútbol Sala conta con máis 

de 26.000 licencias, máis de 500 clubs e un número moi importante tanto 

de adestradores coma de árbitros desta disciplina. 

 

As alegacións presentadas pola FGFS no expediente tramitado pola 

Secretaría Xeral para o Deporte, a instancias da Federación Galega de 

Fútbol, ademais de cuestionar a adecuación do procedemento tramitado, 

poñen en dúbida a existencia de circunstancias habilitantes para decretar a 

devandita revogación así como a indefensión dos integrantes da FGFS, 

polo que esta entidade ten presentado recurso contencioso-administrativo 

contra a devandita resolución do 30 de xuño de 2017, instando a medida de 

suspensión cautelar deste acto. 
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cales son as razóns, procedemento e obxectivos que ten levado á Xunta de 

Galicia a acordar de xeito unilateral a revogación do recoñecemento da 

Federación Galega de Fútbol Sala como federación deportiva galega? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 1 de agosto de 2017 

 

 Asdo.: Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

 Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 
   

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 02/08/2017 10:40:22 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 02/08/2017 10:40:28 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/08/2017 10:40:37 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, José Antonio Quiroga Díaz e Luis Manuel 

Alvarez Martínez, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Galicia ten unha riqueza extraordinaria de xacementos arqueolóxicos: 

castros, petróglifos, mámoas, pedrafitas ..., se reparten por toda a nosa 

xeografía, con unha maior concentración en zonas rurais, algunhas non 

habitadas. Estes bens arqueolóxicos conforman fitos na paisaxe e 

configuran unha parte dun territorio modelado ao longo do tempo. 

 

Esta gran riqueza arqueolóxica e paisaxística está sendo atacada 

sistematicamente. Continuas son as noticias de espolios e destrucións sen 

arranxo posible. E un dos elementos mais nocivos para a nosa riqueza 

arqueolóxica é a política forestal levada a cabo polo goberno.  Esta 

situación é un exemplo máis dunha realidade causada por un modelo de 

xestión do Patrimonio Cultural insostible e na práctica pouco operativo. 

 

En efecto, asociacións de defensa do Patrimonio como Mariña Patrimonio 

acaba de poñer de manifesto con datos como a industria do eucalipto está 

destruíndo xacementos arqueolóxicos.  

 

Así afirma esta asociación que no norte da provincia de Lugo, segundo o 

listado de fichas de xacementos arqueolóxicos da Dirección Xeral de 

Patrimonio , hai uns 500 xacementos. Deles en torno a metade están 

plantados de eucaliptos. 

 

Dos aproximadamente 250 xacementos que non teñen eucaliptos, 70 están 

en zonas onde non se pode plantar (zonas urbanas, castros costeiros),  e a 

maior parte dos 180 xacementos restantes, polo de agora libres de 

eucaliptos están nas zonas mais altas e frías, onde o eucalipto glóbulus non 

tería acomodo pero si o fai o eucaliptus nitens que se está introducindo. En 

todo caso todos eles  poden ser destruídos pola maquinaría pesada utilizada 

para as plantacións. 
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Estas son as grandes cifras, pero se poden poñer múltiples exemplos 

particulares de castros e outros  bens destruídos,  como por exemplo o 

Castro da Rilleira por dúas veces arrasado por unha plantación de 

eucaliptos. Hai que ter en conta que a utilización de maquinaría pesada, a 

construción de camiños para mover a madeira, os movementos de terra 

para a tala e as plantacións, arrasan literalmente uns bens que son de por si 

moi delicados, e isto non está a pasar con xacementos descoñecidos, senón 

con bens arqueolóxicos inventariados e catalogados. 

 

A realidade é que a política forestal da Xunta de Galicia non contempla en 

absoluto a existencia e defensa dos xacementos arqueolóxicos nin calquera 

outro elemento da paisaxe cultural como valados, cruceiros, etc. Nin na Lei 

7/2012 do 28 de xuño, de montes de Galicia, nin o Plan forestal de Galicia 

(PFG), que é o verdadeiro instrumento de planificación estratéxica da 

política forestal do noso pais, contemplan nin unha soa vez, nin sequera 

con unha soa palabra, o patrimonio arqueolóxico en particular nin o 

patrimonio cultural en xeral. 

 

Por outra parte, o PFG tiña un horizonte de aplicación de 40 anos.  

Transcorridos 25 dende a súa aprobación, as previsións sobre o crecemento 

do eucaliptos víronse desbordadas. Estimábase que se chegaría a 245.000 

has. en 2032, pero a día de hoxe temos 425.000 has., un 76 % máis do 

previsto. E todo isto sen ningunha medida de protección dos xacementos 

arqueolóxicos, cuxa destrución tamén creceu considerablemente nestes 

anos. 

 

Nestes momentos estase a proceder a revisión do Plan forestal de Galicia, 

pero polo que imos coñecendo podemos afirmar que nada vai cambiar na 

protección do patrimonio,  e que a Xunta de Galicia non está en absoluto 

facendo a política transversal que os bens arqueolóxicos necesitarían. 

 

E dicimos isto porque no grupo de traballo encargado de elaborar as 

directrices da renovación do PFG hai representantes de empresarios, 

ecoloxistas, cazadores, asociacións forestais...pero nin un só arqueólogo ou 

profesional do patrimonio. Por outra parte, nas directrices elaboradas por 

este grupo de traballo non hai nin unha soa mención a xacementos 

arqueolóxicos ou a súa protección, e iso que di que o Goberno quere un 

aproveitamento sostible do monte. Semella que a nosa historia e o noso 

43776



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 

patrimonio, que por certo teñen unha clara vertente económica, non entra 

dentro desta categoría de “sostible”. 

 

Igualmente a Lei  7/2012 do 28 de xuño de montes de Galicia non 

contempla o dano o patrimonio nin sequera como infracción, pero 

tampouco, o que nos parece máis grave,  marca ningunha distancia mínima 

obrigatoria para facer plantacións cerca dun xacemento arqueolóxico. Faise 

referencia as distancias mínimas para o labradío, para canles fluviais, para 

vivendas, para urbanizacións,  para industrias... pero en ningún momento se 

cita ao patrimonio o que nos parece moi grave porque dificulta a petición 

de responsabilidades. 

 

É certo que existe a Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de 

Galicia, que teoricamente defende a pervivencia dos xacementos 

arqueolóxicos e que, tamén teoricamente, ten que dar permiso para certas 

accións de reforestación, pero son medidas moi xenéricas, como proban os 

feitos, e non conseguen frear o deterioro do patrimonio nas zonas de 

explotación forestal. 

 

Por outra parte, e independentemente da Lei de patrimonio cultual, 

parecemos fundamental que o Plan forestal de Galicia trate o tema do 

patrimonio, dando directrices claras que faciliten a súa protección e 

impidan as continuas desfeitas da maquinaria pesada e das talas e 

plantacións. E, claramente necesario neste tema unha acción transversal de 

goberno. 

 

O PFG debe incorporar as zonas de protección integral como zonas 

excluídas e de amortecemento, definindo as distancias mínimas como fai 

para outros elementos. 

 

Así mesmo é necesario que nos grupos de traballo participen arqueólogos 

como persoal especializado e que realmente sabe que medidas hai que 

tomar para que, sen impedir o desenvolvemento forestal, protexa e ampare 

a nosa historia/paisaxe. 
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Como valora a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria a afectación que está a sufrir o noso patrimonio arqueolóxico 

polas plantacións de especies arbóreas especialmente eucaliptos? 

 

 

Pazo do Parlamento, 21 de xullo de 2017 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

  José Antonio Quiroga Díaz 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 02/08/2017 10:47:43 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 02/08/2017 10:47:48 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 02/08/2017 10:47:55 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Xosé Luis Rivas Cruz, 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, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa aos criterios desiguais do 

goberno galego para dotar aos concellos de motobombas para a extinción dos lumes.  

 

A loita contra o lume é unha das tarefas de maior responsabilidade e 

complicación na que teñen que colaborar todas as institucións galegas, especialmente a 

Xunta de Galiza pola súa capacidade económica e os concellos por seren o organismo 

máis achegado á cidadanía e mellor coñecedor do seu propio territorio así como 

responsábel dunha parte importante do dispositivo de prevención e extinción.  

Durante o verán de 2017, despois de terse aprobado o Pladiga e xa en pleno 

período de máximo risco de incendio a consellería de Medio Rural desenvolveu a 

entrega de diferentes motobombas a concellos galegos. Por exemplo, segundo nota de 

prensa oficial publicada na web da Consellaría, o pasado 27 de xullo de 2017 fíxose 

entrega de sete motobombas ás alcaldías dos concellos de Santa Comba, As Nogais, 

Mondoñedo, Silleda, Dozón, Cerdedo-Cotobade e A Lama. Así mesmo, na propia 

información recóllese que non son as únicas motobombas e que se faría unha nova 

entrega nos concellos de Pastoriza, Melón, Oia, Coles, Portas, Triacastela e Porqueira, 

unha entrega que a data 1 de agosto, ecuador do verán, non se tiña efectuado.  
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Se ben os concellos galegos teñen a responsabilidade de exercer as súas 

competencias en materia de prevención e extinción de incendios, é fundamental que 

para facelo teñan dispoñíbeis os medios adecuados, para o que a Xunta debe dotalos en 

aras das súas responsabilidades legais e máis aínda tendo en conta as limitacións 

orzamentarias e de gasto que teñen as entidades locais. Por iso, resulta sorprendente que 

por terceiro ano consecutivo a Consellería de Medio Rural continúe negando ao 

concello da Rúa a cesión dunha motobomba para a loita contra os incendios malia o 

concello ter solicitado reiteradamente a continuidade do convenio de motobomba que se 

estendera nos últimos 17 anos.  

O concello da Rúa pertence ao distrito Forestal XIII de Valdeorras. Trives, en 

concreto á demarcación de Valdeorras 1 que abrangue tamén os concellos do Barco de 

Valdeorras, O Bolo, Larouco, Petín, Rubiá e Vilamartín de Valdeorras. Un abano 

xeográfico amplo e complexo no que cómpre lembrar que a situación da Rúa é 

fundamental para a loita contra os lumes, especialmente nun ano de falta de choivas e 

restricións por seca. Polo tanto, é imprescindíbel poñer a disposición todos os medios 

posíbeis por responsabilidade co medio e coas persoas da comarca valdeorresa. Polo 

tanto, a Xunta de Galiza debe corrixir de inmediato esta situación para non continuar 

incorrendo nunha clara discriminación do concello da Rúa e contradicir os obxectivos 

que a propia institución marca. Sobre o papel, o obxectivo xeral do PLADIGA é 

“reducir ao mínimo posible os danos ecolóxicos, económicos e sociais producidos polos 

lumes forestais na Comunidade Autónoma de Galicia, dentro dos recursos dispoñibles” 

pero polo visto eses recursos non son unha posibilidade para o concello mencionado.  

Por todas estas razóns, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 
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-Cales son as razóns do goberno galego para discriminar o concello da Rúa no 

reparto de medios para a loita contra o lume?  

 

 

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noa Presas Bergantiños na data 02/08/2017 11:46:45 

 
María Montserrat Prado Cores na data 02/08/2017 11:46:51 

 
Ana Pontón Mondelo na data 02/08/2017 11:46:53 

 
Xose Luis Rivas Cruz na data 02/08/2017 11:46:55 

 
Olalla Rodil Fernández na data 02/08/2017 11:46:57 
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Xosé Luis Bará Torres na data 02/08/2017 11:46:59 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Anxeles Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez, deputadas pertencentes ao Grupo 

Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do 

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

en Pleno, relativa á non inclusión homologación do título de Criminoloxía da 

USC. 

 

A Universidade de Santiago de Compostela leva impartindo unha titulación 

propia en Criminoloxía (Diploma Superior en Criminoloxía) dende os anos 

oitenta. Tras varios anos xa solicitando por parte da USC a implantación do 

grado en Criminoloxía, a Secretaría Xeral de Universidades que dirixe o goberno 

do Partido Popular ven denegando continuamente tal demanda con febles e 

pouco fundamentadas alegacións. Na actualidade este título non ten validez 

oficial algunha e tanto a situación dos alumnos agora matriculados como a dos 

máis dos 10.000 alumnos xa egresados é desesperante e incomprensiblemente 

desigual.  

Neste senso hai que destacar que Galicia trátase da única comunidade do Estado 

que xunto con Asturias non dispón do Grado en Criminoloxía nas súas 

universidades, o que ten unha incidencia clara na igualdade de oportunidades do 

alumando, independentemente do seu lugar de residencia, así como repercusións 

persoais e económicas importantes. Deste xeito, os estudos de criminoloxía 

impartidos en Compostela dende o ano 1981 fixeron que Santiago conte co 

terceiro instituto de Criminoloxía máis antigo do Estado que recibe, cada ano uns 

300 estudantes. Falamos polo tanto dunha titulación con alta demanda, 

percorrido histórico e con un amplo abano de saídas laborais. Por iso, dende o 

ano 2012 a Universidade de Santiago de Compostela vén solicitando a 
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implantación dunha titulación oficial homologable á existente noutras 

comunidades e en todos os países da nosa contorna. Sen embargo, a Xunta de 

Galicia por medio da Secretaría Xeral de Universidades, leva rexeitando ano tras 

ano esta solicitude sen que medie xustificación clara. Todo o contrario aconteceu 

nas Universidades de Madrid e Barcelona que xa en 2013 contaron con este título 

para logo ser ofertado en máis de 30 universidades tanto públicas como privadas. 

Títulos cunha elevada demanda que mostran as elevadas notas de corte que 

chegaron a 10,790 no caso da Universidade Complutense de Madrid para o curso 

2016/2017. 

Esta diferenza de consideración implica unha merma de dereitos importantísimas 

para estudantes e egresados de Santiago de Compostela que se atopan cun título 

sen validez legal para, por exemplo, acceder a certos niveis de emprego público. 

Alén dunha minusvaloración no eido privado fronte a titulados doutros lugares 

do estado que contan con título de grao. 

Ante esta situación o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

Pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

En base a que pode xustificar o Goberno galego a clara desigualdade entre o 

alumnado galego e do resto do Estado? 

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2017. 

 

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda 

Luca Chao Pérez 

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

 

Luca Chao Pérez na data 02/08/2017 12:56:58 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 02/08/2017 12:57:02 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

A redución de servizos sanitarios no verán foi obxecto de debate 

parlamentario a instancias de iniciativas do Grupo Parlamentario Socialista 

nas pasadas semanas. Esta redución, realizada sen información obxectiva 

contrastada que puidera ser comprobada, segundo se desprende da negativa 

do parlamentario popular e da Xunta de Galicia a facilitar calquera estudio 

ou informe que a avale, afecta de maneira relevante á perda de atención e 

de calidade asistencial para os galegos e galegas quen, partindo dun sistema 

xa debilitado pola súa falta de persoal notoria, ven como no verán os seus 

servizos perden persoal que non se repón incluso nas cuestións máis 

básicas. 

 

Estas problemáticas afectan de maneira especial ao eido rural,  onde o 

mantemento dos servizos sanitarios está xa en dúbida constante pola 

tendencia do Sergas e da consellería a minorar a implicación no seu 

funcionamento, coa non substitución de médicos de familia e a progresiva 

tendencia a agrupar poboacións na atención dende os centros de saúde. 

 

O municipio de Cuntis está a sufrir a coincidencia destas dúas eivas na 

xestión dos servizos sanitarios, chegando a darse a situación de que o 

centro de saúde non tivo facultativo que atenderá o servizo ao inicio deste 

mesmo luns 31 de xullo. O goberno municipal, para constatar este 

abandono por parte do Sergas fixo comprobar á Policía Local a ausencia de 

cobertura para todos os veciños e veciñas, froito das dificultades que a 

Consellería de Sanidade pon para cubrir vacacións e baixas dos 

profesionais nos centros de saúde. 

 

A veciñanza de Cuntis, a través do seu Goberno local, reclama a 

necesidade de que o se substitúa de maneira efectiva ao persoal e non 

volver a estar sen atención sanitaria. 
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a 

seguinte preguntas para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai a Consellería de Sanidade de que o concello de Cuntis 

permanecera sen atención sanitaria parte de este luns, quedando a 

veciñanza do lugar sen poder ser atendida? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 02/08/2017 11:49:34 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 02/08/2017 11:49:39 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luca Chao Pérez e Anxeles Cuña Bóveda, deputadas pertencentes ao Grupo 

Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do 

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

en Pleno, sobre a atención do ACNEAE galego. 

 

O pasado 6 de xullo, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte publicou un 

informe estatístico acerca do Alumnado con Necesidade Específica de Apoio 

Educativo (ACNEAE). O obxecto da estatística é facer un seguimento das 

políticas formativas levadas a cabo pola administracións educativas co obxecto 

de satisfacer as demandas concretas deste alumnado.  

Entre os datos salientables que ofrece o informe, observamos unha asimetría 

notable entre o ACNEAE matriculado nos centros de titularidade pública ou 

concertada no conxunto do Estado (un 7,7% e un 5,8% do alumnado deses 

centros, respectivamente) e o ACNEAE matriculado nos centros de titularidade 

privada (un 1%). É claro, polo tanto, que os centros públicos e concertados vense 

na obriga de facer un esforzo maior na integración e formación do ACNEAE.  

Se atendemos as cifras, comprobamos que Galicia non é unha excepción a esta 

norma.  

 Nas escolas públicas galegas hai 13.945 alumnos e alumnas con trastornos 

da aprendizaxe. Nas privadas, 3.308. 

 Nas escolas públicas hai 6.467 alumnos e alumnas con trastornos do 

desenvolvemento da linguaxe e a comunicación. Nas privadas, 1489.  
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 Nas escolas públicas hai 3.589 alumnos e alumnas que sofren 

problemáticas derivadas de situacións de desvantaxe socioeducativa. Nas 

privadas, 477. 

 Nas escolas públicas hai 176 alumnos e alumnas cun descoñecemento 

grave da lingua de ensinanza. Nas privadas, 34. 

 Nas escolas públicas hai 355 alumnos e alumnas cun retraso madurativo. 

Nas privadas, 90. 

 

A necesidade de reforzar os medios cos que contan as escolas públicas galegas 

para integrar e formar ao ACNEAE vese aínda mellor ao comparar as porcentaxe 

do alumnado con necesidades educativas especiais asociadas a discapacidade ou 

a trastornos graves 

 

 En España constitúen o 2,8% do alumnado matriculado nun centro 

público. En Galicia, o 3,8%. 

 En España constitúen o 2,6% do alumnado matriculado nun centro 

concertado. En Galicia, o 4,7%. 

 En España constitúen o 0,4% do alumnado matriculado nun centro 

privado. En Galicia, o 1,3%. 

 

Así, aínda que en Galicia a porcentaxe do alumnado con necesidades educativas 

especiais asociadas a discapacidade ou a trastornos graves matriculado nun 

centro privado é maior que no conxunto do estado, a súa diferenza con respecto 

as porcentaxes que atopamos no ensino público e concertado son tamén moito 

maiores, o que pon en evidencia a necesidade de reforzar a ensinanza que recibe 

o ACNEAE galego. 
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Ante esta situación, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

 

En base a que pode xustificar o Goberno galego a clara desigualdade entre 

o alumnado galego e do resto do Estado? 

 

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2017. 

 

Asdo.: Luca Chao Pérez 

Ánxeles Cuña Bóveda 

Deputadas do G.P. de En Marea 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 02/08/2017 13:22:21 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 02/08/2017 13:22:29 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luca Chao Pérez e Anxeles Cuña Bóveda, deputadas pertencentes ao Grupo 

Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 155 do 

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

en Pleno, sobre a situación do profesorado dos centros que o goberno galego vén 

de pechar. 

 

Mentres o goberno galego segue aplicando o seu plan de desmantelamento do 

ensino público galego, con especial intensidade no rural, o profesorado dos 

centros e unidades eliminadas segue sen ter información ningunha sobre a súa 

situación. 

Falamos do profesorado afectado polo peche do Monte Caxado, o Navascués 

máis o profesorado da ESO suprimida en Ribadavia e O Porriño, algúns que 

incluso concursaron neste mesmo ano para estes centros e que aínda non sabe se 

vai ter que adscribirse aos centros receptores ou se terá que elixir destino 

provisional para o curso 2017/18. É dicir, máis dun mes despois, o mencionado 

persoal aínda non coñece a súa situación inmediata. 

Tendo en conta os prazos establecidos para a adxudicación de destinos 

provisionais, o profesorado que quede sen destino definitivo non terá as mesmas 

garantías que o resto do profesorado en expectativa ou interino, xa que non 

haberá ningún prazo para reclamar, ao poder participar só directamente nos días 

previos á adxudicación definitiva. Unha vez máis, o persoal docente é 

desconsiderado pola Consellaría, comezando as vacacións sabendo que terá que 

participar no proceso de adscrición a principios de setembro. 
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Deste xeito a Consellería dá unha proba máis da súa constante improvisación, 

mala xestión e desprezo polo profesorado, que chegará á primeira semana de 

setembro sen saber, en moitos casos, en que centro estará o curso seguinte. 

Ante esta situación o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

 

- Se o Goberno galego tiña previsto pechar centros e liñas de ESO, por que 

se incluíron no último concursos de traslados? 

 

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2017. 

 

Asdo.: Luca Chao Pérez 

Ánxeles Cuña Bóveda 

Deputadas do G.P. de En Marea 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 02/08/2017 13:35:08 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 02/08/2017 13:35:16 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Dende finais dos anos sesenta, Elnosa ocupa unha importante superficie na 

marxe esquerda da ría de Pontevedra, entre os municipios de Pontevedra e 

Marín, en concreto, son 12.587 metros cadrados, parcela resultante da 

concesión administrativa. 

No ano 2011, o que fora conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas sinalaba como tempo límite para Elnosa o día 7 de xaneiro 

de 2014 mediante a renovación da súa autorización ambiental integrada 

(AAI). O feito é que as empresas electroquímicas están obrigadas a 

efectuar un cambio tecnolóxico no seu sistema de produción de cloro (que 

segue a utilizar mercurio, prohibido pola lexislación da UE) substituíndo a 

actual tecnoloxía por outra chamada de membrana. A Consellería esixía 

tamén o traslado da factoría a outras situacións, pero tempo despois a 

compañía “CUF-Quimigal”, actual propietaria da empresa electroquímica, 

pretendía permanecer na parcela en Lourizán. 

Agora resulta que o 11 de decembro será o último día no que Elnosa poderá 

utilizar mercurio para producir cloro en Lourizán por orde da UE e así o ten 

comunicado a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, 

polo que a AAI non se podería prorrogar se Elnosa continúa elaborando 

cloro con mercurio.  

 

O curioso de todo isto é que, polo momento, a Dirección Xeral de Costas 

non ten ofrecido información sobre a prórroga para permanecer nos terreos 

de Lourizán. 

 

 

  

 

43793



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 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Coincide o Goberno galego no 11 de decembro de 2017 como data límite 

para a empresa Elnosa en Lourizán (Pontevedra)? 

 

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

  

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 02/08/2017 11:44:11 

 
Raúl Fernández Fernández na data 02/08/2017 11:44:16 

 
María Luisa Pierres López na data 02/08/2017 11:44:20 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández e Julio Torrado 

Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A reforma laboral consolidou un cambio drástico do mercado de traballo, 

que supón un retroceso de décadas en condicións e, sobre todo, en dereitos 

laborais. Certo é que estamos ante o inicio dun novo ciclo cunha certa 

recuperación económica e a consecuente creación de emprego, pero, lonxe 

de estar asentada, ten o seu reverso no preocupante aumento da 

precariedade laboral. Os datos dinnos que o novo emprego é precario, de 

peor calidade, con maior temporalidade, de alta parcialidade dos contratos, 

e salarios máis baixos. 

 

Os datos do informe da Enquisa de Poboación Activa, relativos ao segundo 

trimestre do ano, non só sitúan unha vez máis a Ourense como a provincia 

de España con menor taxa de actividade, senón que ademais arroxan esa 

porcentaxe a mínimos históricos, evidenciando unha perda de poboación 

activa de case un punto respecto da enquisa do mes de xullo do ano pasado. 

De acordo co informe, actualmente a taxa de actividade, un parámetro que 

indica que parte da poboación atópase participando activamente no 

mercado de traballo, atópase no 47 %, unha porcentaxe peor que o que se 

rexistrou durante os anos de crise e que é resultado de que en toda a 

provincia haxa nestes momentos 108.000 persoas ocupadas. Analizando a 

situación por sexos, obsérvase que as mulleres teñen unha taxa de 

actividade aínda peor á xeral, que se sitúa nun 43 %, con apenas cincuenta 

mil ocupadas e case once mil desempregadas. No caso dos homes, hai 

57.000 persoas ocupadas e 10.500 persoas paradas, cunha taxa de 

actividade do 51 %. 
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Como valora a Xunta de Galicia a evolución dende o ano 2009 dos datos de 

poboación activa na provincia de Ourense? 

 

 

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 02/08/2017 11:45:34 

 
Raúl Fernández Fernández na data 02/08/2017 11:45:40 

 
Julio Torrado Quintela na data 02/08/2017 11:45:45 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

O colectivo de persoas xordas sofre unha serie de dificultades na súa 

adaptación á vida cotiá derivadas da súa xordeira, que son solventables 

dende a Administración pública no que se refire á igualdade de acceso aos 

servizos públicos.  

 

No específico sobre o acceso ao sistema sanitario, as persoas xordas 

precisan, fundamentalmente, de axustar o servizo de intérpretes as súas 

necesidades, ademais de necesitar certa comprensión e adaptación por parte 

do sistema. Problemas como a atención ou consulta telefónica, incluso para 

cuestións aparentemente sinxelas como a marcaxe dunha cita a través 

dunha chamada, son escalóns de difícil salvación para este colectivo.  

 

O acceso á atención sanitaria conleva a dificultade de ter que acudir a 

consulta con un intérprete. Esta situación conleva dificultades no momento 

en que os horarios se demoran, e os tempos que o intérprete ten marcados 

para o acompañamento da persoa doente terminan, tendo o intérprete que 

acudir a outra atención. A isto pódese engadir que non existe, por 

limitación económica, servizo de intérpretes para urxencias fóra do horario 

laboral e para fin de semana. Estas condicións dificultan a  igualdade de 

acceso ao sistema. Cabe lembrar que a demanda dos servizos de intérprete 

para o eido sanitario cóbrese grazas ao convenio coa Consellería de Política 

Social, sendo allea a Consellería de Sanidade.  

 

Por estas circunstancias, resulta necesario adaptar algúns funcionamentos 

do sistema sanitario para que o colectivo de persoas xordas teña garantida a 

igualdade de acceso e de trato, ao máximo nivel posible. 
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

É consciente o Goberno de Galicia das dificultades de acceso e atención no 

sistema sanitario que teñen as persoas xordas? 

 

 

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 02/08/2017 11:49:11 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 02/08/2017 11:49:16 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

A reforma laboral consolidou un cambio drástico do mercado de traballo, 

que supón un retroceso de décadas en condicións e, sobre todo, en dereitos 

laborais. Certo é que estamos ante o inicio dun novo ciclo cunha certa 

recuperación económica e a consecuente creación de emprego, pero, lonxe 

de estar asentada, ten o seu reverso no preocupante aumento da 

precariedade laboral. 

 

Os datos dinnos que o novo emprego é precario, de peor calidade, con 

maior temporalidade, de alta parcialidade dos contratos, e salarios máis 

baixos. Como mostra, en Galicia, en xuño de 2017 apenas un 6,9 % dos 

contratos subscritos tiveron carácter indefinido. Ademais, a enorme e 

crecente rotación de traballadores é outra das características do novo 

emprego temporal. Por exemplo, en 2016 en Galicia case un de cada catro 

novos contratos laborais subscritos tivo unha duración de sete días ou 

menos. 

 

Segundo os datos do SEPE, a duración media dos contratos temporais 

reduciuse en case dous días no último ano, dende os 60,69 de setembro de 

2016, aos 59,92 días do mes pasado. A diferenza aínda é maior se nos 

remontamos aos anos previos á crise, xa que o tempo medio dos contratos 

recortouse en 30 días respecto dos 88,01 días que duraban de media os 

contratos temporais en setembro de 2007, ano no que o emprego crecía ao 

3,2 % segundo datos da EPA.   

 

A parcialidade consolídase como un elemento estrutural máis do noso 

mercado de traballo. En 2016 o número de asalariados a tempo parcial 

ascendía a 45.400, alcanzando unha media do 55% de parcialidade 

involuntaria (por non poder traballar a xornada completa).  

 

Por outra banda, o traballo máis aló da xornada laboral legal ou 

convencionalmente establecida converteuse nunha realidade cotiá e 

xeneralizada, incidindo de maneira substancial na precarización do 
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mercado laboral, ao afectar a dous elementos esenciais da relación laboral: 

o tempo de traballo e o salario. 

 

Segundo datos da EPA, en España cada ano as persoas traballadoras por 

conta allea fan de media 2,28 millóns de horas extraordinarias, cantidade 

notablemente incrementada desde o inicio da crise, e estímase que delas 

máis da metade non se abonan. Segundo un cálculo realizado polas 

organizacións sindicais estas horas realizadas sobre a xornada ordinaria 

legal ou pactada equivalerían aproximadamente a 4.500 empregos. 

 

Este incremento das horas extraordinarias levou á utilización dos contratos 

a tempo parcial de forma abusiva e indiscriminada facendo que os excesos 

na xornada de traballo sexan unha práctica habitual nas empresas. En 

multitude de ocasións, este feito fai que os contratos a tempo parcial 

encubran unha verdadeira explotación laboral, pois se xeneralizou o 

traballo a soldo parcial e a tempo completo. O exceso de tempo de traballo 

realizado e non pago ten consecuencias negativas non só para o traballador, 

senón tamén para o sistema da Seguridade Social, para a recadación das 

arcas públicas e, en consecuencia, para toda a sociedade. 

 

O Grupo Parlamentario Socialista considera urxente e necesario requirir a 

actuación da Xunta de Galicia así como do Goberno de España no 

exercicio das súas competencias,  co obxectivo de tratar estas prácticas en 

materia de xornada, contrato e encadramento na Seguridade Social como 

medio de loitar contra os abusos laborais, a economía mergullada e o 

emprego non declarado en Galicia. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

En casos de empresas que tiveran contratos e/ou concesións 

administrativas, e foran sancionadas por explotación laboral, procedeu a 

Xunta de Galicia a retirar ou extinguir ditos contratos? 

 

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 
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Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 03/08/2017 09:28:22 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

A reforma laboral consolidou un cambio drástico do mercado de traballo, 

que supón un retroceso de décadas en condicións e, sobre todo, en dereitos 

laborais. Certo é que estamos ante o inicio dun novo ciclo cunha certa 

recuperación económica e a consecuente creación de emprego, pero, lonxe 

de estar asentada, ten o seu reverso no preocupante aumento da 

precariedade laboral. 

 

Os datos dinnos que o novo emprego é precario, de peor calidade, con 

maior temporalidade, de alta parcialidade dos contratos, e salarios máis 

baixos. Como mostra, en Galicia, en xuño de 2017 apenas un 6,9 % dos 

contratos subscritos tiveron carácter indefinido. Ademais, a enorme e 

crecente rotación de traballadores é outra das características do novo 

emprego temporal. Por exemplo, en 2016 en Galicia case un de cada catro 

novos contratos laborais subscritos tivo unha duración de sete días ou 

menos. 

 

Segundo os datos do SEPE, a duración media dos contratos temporais 

reduciuse en case dous días no último ano, dende os 60,69 de setembro de 

2016, aos 59,92 días do mes pasado. A diferenza aínda é maior se nos 

remontamos aos anos previos á crise, xa que o tempo medio dos contratos 

recortouse en 30 días respecto dos 88,01 días que duraban de media os 

contratos temporais en setembro de 2007, ano no que o emprego crecía ao 

3,2 % segundo datos da EPA.   

 

A parcialidade consolídase como un elemento estrutural máis do noso 

mercado de traballo. En 2016 o número de asalariados a tempo parcial 

ascendía a 45.400, alcanzando unha media do 55% de parcialidade 

involuntaria (por non poder traballar a xornada completa).  

 

Por outra banda, o traballo máis aló da xornada laboral legal ou 

convencionalmente establecida converteuse nunha realidade cotiá e 

xeneralizada, incidindo de maneira substancial na precarización do 
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mercado laboral, ao afectar a dous elementos esenciais da relación laboral: 

o tempo de traballo e o salario. 

 

Segundo datos da EPA, en España cada ano as persoas traballadoras por 

conta allea fan de media 2,28 millóns de horas extraordinarias, cantidade 

notablemente incrementada desde o inicio da crise, e estímase que delas 

máis da metade non se abonan. Segundo un cálculo realizado polas 

organizacións sindicais estas horas realizadas sobre a xornada ordinaria 

legal ou pactada equivalerían aproximadamente a 4.500 empregos. 

 

Este incremento das horas extraordinarias levou á utilización dos contratos 

a tempo parcial de forma abusiva e indiscriminada facendo que os excesos 

na xornada de traballo sexan unha práctica habitual nas empresas. En 

multitude de ocasións, este feito fai que os contratos a tempo parcial 

encubran unha verdadeira explotación laboral, pois se xeneralizou o 

traballo a soldo parcial e a tempo completo. O exceso de tempo de traballo 

realizado e non pago ten consecuencias negativas non só para o traballador, 

senón tamén para o sistema da Seguridade Social, para a recadación das 

arcas públicas e, en consecuencia, para toda a sociedade. 

 

O Grupo Parlamentario Socialista considera urxente e necesario requirir a 

actuación da Xunta de Galicia así como do Goberno de España no 

exercicio das súas competencias,  co obxectivo de tratar estas prácticas en 

materia de xornada, contrato e encadramento na Seguridade Social como 

medio de loitar contra os abusos laborais, a economía mergullada e o 

emprego non declarado en Galicia. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai o Goberno galego da evolución dos datos de explotación 

laboral en Galicia durante os últimos anos? 

 

Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 
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Á Mesa do Parlamento 

 

José Manuel Pérez Seco, Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández 

Fernández e María Luisa Pierres López, deputados e deputadas 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

As Fragas do Eume é un parque natural do norte de Galicia que foi creado 

o 30 de xullo de 1997 e protexe aproximadamente 9100 ha nas ribeiras do 

río Eume, concretamente nos municipios de Cabanas, A Capela, Monfero, 

Pontedeume e As Pontes de García Rodríguez. 
 

Despois do devastador incendio de finais de marzo de 2012, do que a día de 

hoxe aínda se poden ver as súas consecuencias, o Concello da Capela, a 

Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia, a través de Agader, 

cofinanciaron a construción dun punto de acceso ás Fragas do Eume. Este 

portal serve como centro interpretativo e alberga unha zona administrativa, 

un punto de información e sala de exposicións. Ademais, dende este portal 

estase a regular a entrada de visitantes ao parque. 
 

O Parque Natural Fragas do Eume conta con outros dous puntos de 

información, que son: Centro de Interpretación das Fragas do Eume, no 

concello de Pontedeume e Centro de Visitantes de Monfero, no concello de 

Monfero. Estes dous puntos de información teñen a disposición dos 

visitantes do Parque Natural Fragas do Eume a “compostelana”, presentada 

no mes de abril pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 
 

Cal é o motivo de que non estea dispoñible no Portal das Fragas do Eume, 

información sobre a “compostelana” dos parques naturais? 

 
 

 

 

 Pazo do Parlamento, 2 de agosto de 2017 

 

 Asdo.: José Manuel Pérez Seco 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

 Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 03/08/2017 10:54:12 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 03/08/2017 10:54:19 
 

Raúl Fernández Fernández na data 03/08/2017 10:54:24 
 

María Luisa Pierres López na data 03/08/2017 10:54:28 
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1 

 

Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños, 

Ana Belén Pontón Mondelo, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, deputadas 

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

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

resposta oral no Pleno, sobre a presenza da lingua galega nos informativos da TVE e 

os investimentos da Corporación da RTVE dirixidos á produción de cinema e series en 

galego 

 

Na Lei 17/2006, do 5 de xuño, da radio e a televisión pública de titularidade 

estatal sinálase entre as encomendas do servizo público a promoción da cohesión 

territorial, a pluralidade e a diversidade lingüística e cultural do Estado español; así 

como a proxección exterior das linguas e culturas existentes neste espazo político 

(artigo 3).  

 

Con estes obxectivos tense adaptado a estrutura da CRTVE co obxectivo de 

atender de maneira acaída as funcións de servizo público (artigo 7) a través das 

desconexións territoriais que se desenvolven nas correspondentes linguas propias de 

aqueles territorios que, como acontece na Galiza, as teñen.  

 

Así mesmo, o Manual de estilo da Corporación de RTVE sinala como principal 

mecanismo para garantir o respecto desa pluralidade e diversidade cultural e lingüística 

o subtitulado das intervencións que se produzan en calquera outro idioma que non for o 

castelán.  
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Porén, e como denuncia a CGT, desde as distintas xefaturas da CRTVE 

requírese ao cadro de persoal que cando recollan as declaracións de persoas 

(denominadas totais) o fagan tanto en galego coma en castelán coa finalidade de que 

poidan ser inseridas na lingua orixinal na desconexión territorial mais en español cando 

se incorporen aos informativos estatais.  

 

Unha práctica que non comezou agora senón da que consta unha queixa 

rexistrada pola CNT perante o Consello de Informativos da CRTVE no ano 2014. Así 

mesmo, e despois de analizaren até 65 informativos da TVE nos dous horarios de 

emisión (TD1 e TD2) concluíu a sección sindical da CGT-CRTVE que apenas 10 dos 

totais recollidos na Galiza contiñan declaracións en lingua galega fronte a 75 en 

español.  

 

Dito doutra maneira, dos 50’54’’ se información enmarcada no noso país no 

conxunto dos informativos analizados só 54 segundos contiñan totais en galego. Isto é, 

o 1,75%.  

 

Así as cousas, o desleixo da CRTVE coa lingua galega non fica só nos 

informativos. Entre as obrigas legais á que está suxeita a Corporación atópase o 

investimento do 5% dos seus ingresos na produción de cinema e series. Deses fondos, o 

60% debe dirixirse a algunha das linguas oficiais do Estado español, entre elas o galego.  

 

Porén, nun contexto de recortes xeneralizados foi a lingua galega a que máis os 

padeceu suprimíndose no 75% dos investimentos á produción audiovisual en lingua 

galega da CRTVE en apenas unha lexislatura.  
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Neste senso, dos 2,03 millóns de euros que destinaba a CRTVE entre 2008 e 

2011 a longametraxes en galego, de 2012 a 2015 esta cifra non chegou aos 500 mil 

euros.  

 

Por todo o exposto, formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral 

ante o Pleno: 

 

- Pensa adoptar algunha medida o Goberno galego para instar a CRTVE a 

garantir a presenza da lingua galega nos totais dos seus informativos e tamén nos 

investimentos que realiza en materia de produción audiovisual? 

 

 

Santiago de Compostela, 3 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 03/08/2017 12:28:56 

 

María Montserrat Prado Cores na data 03/08/2017 12:29:01 

 

Ana Pontón Mondelo na data 03/08/2017 12:29:03 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/08/2017 12:29:05 

 

Noa Presas Bergantiños na data 03/08/2017 12:29:08 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 03/08/2017 12:29:09 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

A redución de servizos sanitarios no verán foi obxecto de debate 

parlamentario a instancias de iniciativas do Grupo Parlamentario Socialista 

nas pasadas semanas. Esta redución, realizada sen información obxectiva 

contrastada que puidera ser comprobada, segundo se desprende da negativa 

do parlamentario popular e da Xunta de Galicia a facilitar calquera estudio 

ou informe que a avale, afecta de maneira relevante á perda de atención e 

de calidade asistencial para os galegos e galegas quen, partindo dun sistema 

xa debilitado pola súa falta de persoal notoria, ven como no verán os seus 

servizos perden persoal que non se repón incluso nas cuestións máis 

básicas. 

 

Estas problemáticas afectan de maneira especial ao eido rural,  onde o 

mantemento dos servizos sanitarios está xa en dúbida constante pola 

tendencia do Sergas e da consellería a minorar a implicación no seu 

funcionamento, coa non substitución de médicos de familia e/ou pediatras e 

a progresiva tendencia a agrupar poboacións na atención dende os centros 

de saúde. 

 

O caso do Centro de Saúde de Dena (Meaño) é paradigmático desta 

situación. Parte da súa poboación debe ser atendida no Centro de Saúde de 

Baltar (Sanxenxo), que foi obxecto dunha redución de servizos a pesares de 

constituír a terceira poboación de Galicia no verán debido ao incremento 

poboación que se acumula neste concello. As reivindicacións sobre o 

Centro de Saúde de Baltar foron rexeitadas polo Grupo Popular no 

Parlamento de Galicia. En Dena, a poboación comprobou como o pediatra 

do centro de saúde so puido atender durante un día á semana no mes de 

xullo, e existe a previsión de que non exista este servizo durante o mes de 

agosto. Sendo esta comarca relevante no seu impacto turístico, tanto dende 

a perspectiva rural como da súa proximidade a zonas de praia de moita 

ocupación, e xa que o verán é un tempo de aumento de poboación, debería 

ser habitual o incremento ou, polo menos, a non redución dos servizos.  
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai a Consellería de Sanidade de que o concello de Meaño 

non teña atención dun pediatra debido ás reducións de servizos no verán? 

 

Pazo do Parlamento, 3 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 03/08/2017 13:21:39 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 03/08/2017 13:21:46 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O pasado 7 de xullo, a Secretaría de Estado de Medio Ambiente publicaba 

no BOE unha resolución pola que se formula a declaración de impacto 

ambiental do proxecto chamado “Prolongación da autovía A-57 no tramo 

Pilarteiros-Barro e conexión coa AP-9 en Curro (Galicia)”, adoptando a 

solución “Alternativa CO3 con melloras” e que inclúe dous cambios con 

relación á alternativa CO3 orixinaria. 

 

Ocorre que esta decisión do Goberno do Estado é contraria á postura 

unánime no Concello de Barro, onde se situará a reforma, tanto que ata 

todas as forzas políticas -co apoio da Deputación de Pontevedra- teñen 

votado como alternativa a chamada “Alternativa C5” como a que mellor se 

adapta á realidade do territorio, presentado alegacións ao proxecto tanto o 

concello como a cidadanía, suficientemente coñecidas polas distintas 

Administracións. A Xunta de Galicia, mediante a Axencia Galega de 

Infraestruturas, consideraba tamén esta alternativa como a axeitada, aínda 

que, sen argumentar motivo algún, nos seus últimos informes semellaba 

considerar tamén aceptable a alternativa CO3. 

 

Resulta paradigmático que, nun asunto desta importancia -calquera que 

coñeza a estrada saberá de que estamos a falar-, non teña existido diálogo e 

sexa o BOE a maneira elixida para optar pola “Alternativa CO3”. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Coñece o Goberno galego cales son os argumentos para que o Goberno do 

Estado non tivera elixido a “Alternativa C5” para o proxecto chamado 

“Prolongación da autovía A-57 no tramo Pilarteiros-Barro e conexión coa 

AP-9 en Curro (Galicia)”? 

 

 

Pazo do Parlamento, 3 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 03/08/2017 13:58:34 

 
Raúl Fernández Fernández na data 03/08/2017 13:58:40 

 
María Luisa Pierres López na data 03/08/2017 13:58:45 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana 

Belén Pontón Mondelo, Noa Presas Bergantiños e Xosé Luis Rivas Cruz, deputadas 

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

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

resposta oral en Pleno, relativa a solucionar os problemas existentes no centro de 

saúde de Cuntis. 

 

Os recortes que o Goberno galego está aplicando en materia de sanidade están 

provocando un deterioro continuado do sistema sanitario público, recortes que se están 

aplicando dun xeito xeneralizado, tanto na atención hospitalaria como en atención 

primaria, e en todo o territorio galego. 

Dentro dos recortes, o persoal é dos principais afectados, sendo sistemática a 

redución de profesionais, o que significa maior carga de traballo e que a calidade 

asistencial tamén se vexa afectada. 

Un exemplo desta situación concrétase no centro de saúde de Cuntis, un 

concello que conta con arredor de 4.800 habitantes, dos cales 1.500 d@s veciñ@s teñen 

máis de 65 anos, polo tanto un volume importante de poboación envellecida necesitada 

de maior asistencia sanitaria.  
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A situación do centro de saúde leva causando malestar e problemas á poboación 

desde hai tempo, tanto pola situación do edificio, pendente de que o Sergas se faga 

cargo do seu mantemento, como polo insuficiente persoal sanitario para prestar a 

atención sanitaria. 

Esta situación fai que teñan saltado as alarmas entre @s veciñ@s de Cuntis, xa 

que o Sergas sigue coa súa política de non substituír as ausencias do persoal. Nos 

últimos días a situación xa chegou ao extremo de que nas primeiras horas da mañá non 

había no centro ningún persoal facultativo para atender á poboación. 

Todo isto supón un grande prexuízo para a poboación do concello, xa que a non 

cobertura do persoal e a sobrecarga de traballo fai imposíbel unha prestación sanitaria 

con un mínimo de garantías. 

A saúde é un dereito fundamental, e para que a atención sanitaria que se preste 

sexa de calidade, é preciso contar co persoal necesario. No convencemento de que non 

hai asistencia sanitaria sen profesionais suficientes que a presten, o Grupo Parlamentar 

do Bloque Nacionalista Galego, presenta a seguinte pregunta para resposta oral en 

Pleno: 

 

Vai a Xunta proceder a cubrir as ausencias do persoal no Centro de Saúde de 

Cuntis? 
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Santiago de Compostela, 4 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Montserrat Prado Cores na data 04/08/2017 10:18:46 

 
Ana Pontón Mondelo na data 04/08/2017 10:18:52 

 
Xose Luis Rivas Cruz na data 04/08/2017 10:18:54 

 
Olalla Rodil Fernández na data 04/08/2017 10:18:56 

 
Noa Presas Bergantiños na data 04/08/2017 10:18:58 

 
Xosé Luis Bará Torres na data 04/08/2017 10:19:00 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Xosé Luis Rivas Cruz, 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, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa ao peche das liñas de ESO do 

CPI Tomás de Lemos, as razóns da Xunta de Galiza para a súa decisión e as súas 

consecuencias.  

O pasado xoves 22 de xuño, fíxose pública a decisión da Xunta de Galiza de que 

a Educación Secundaria Obrigatoria pasase a desaparer do CPI Tomás de Lemos, que 

pasa a converterse nun CEIP, pasando a ser alumnado e profesorado asimilados polo 

IES do Ribeiro situado a algo máis dun quilómetro de distancia. Este feito desatou 

numerosas protestas, mobilizacións e peticións de rectificación tanto na comarca do 

Ribeiro, por parte da cidadanía, profesorado, alumnado e asociacións de pais e nais, 

como noutras moitas comarcas afectadas polas modificacións da Consellaría de 

Educación que, porén, non rectificou ningunha delas.  

A propia xunta de persoal docente non universitario de Ourense (da que forman 

parte a CIG, STEG, CCOO, FETE-UGT e ANPE amosaba o seu rexeitamento e 

alertaba a finais de xuño de 2017 de que esta decisión tería consecuencias no plano 

laboral, xa que derivaría tanto na incerteza do profesorado arredor do seu destino 

vindeiro como na redución de postos de traballo, co consecuente incremento na ratio de 

alumnado e redución na calidade educativa.  
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Semanas despois, o 13 de xullo de 2017, coñecíase a oferta da Consellería de 

Educación de prazas definitivas para o profesorado do centro Tomás de Lemos no IES 

do Ribeiro a partir da reorganización unilateral por parte da Xunta de Galiza. Trátase 

dunha oferta de 10 prazas, 5 cubrirían prazas ocupadas no IES O Ribeiro por 

provisionais. Segundo denuncian fontes consultadas no IES O Ribeiro existe unha 

previsión de dúas xubilacións polo que cabe prever que do traslado de case 180 alumnos 

e alumnas dun centro a outro só se aumenta o profesorado en 3 persoas. Desta forma, os 

efectos do cambio das ensinanzas da ESO vai supoñer eliminar un total de 16 postos de 

traballo, 14 de secundaria e 2 do corpo de mestres e mestras. Vista esta situación non 

resulta críbel a promesa do goberno galego de manter o numero de grupos e o número 

de profesorado e recursos destinados á educación dos nenos e nenas da comarca do 

Ribeiro e parece confirmarse unha operación de desmantelamento do ensino público xa 

que con estas actuacións impedirase unha boa atención á diversidade e cabe agardar 

inmediata redución de oferta educativa.  

Por todas estas razóns, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta as seguintes preguntas para a súa resposta oral ante o Pleno: 

Que medidas tomou ou vai tomar o goberno galego para evitar consecuencias 

negativas para o ensino na comarca do Ribeiro derivadas das modificacións levadas a 

cabo a partir de xuño de 2017? 

 

 

Santiago de Compostela, 4 de agosto de 2017 
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Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noa Presas Bergantiños na data 04/08/2017 13:19:44 

 
María Montserrat Prado Cores na data 04/08/2017 13:19:50 

 
Ana Pontón Mondelo na data 04/08/2017 13:19:52 

 
Xose Luis Rivas Cruz na data 04/08/2017 13:19:55 

 
Olalla Rodil Fernández na data 04/08/2017 13:19:57 

 
Xosé Luis Bará Torres na data 04/08/2017 13:19:59 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa reposta oral en Pleno. 

 

Na sesión plenaria do pasado 11 de xullo, o Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia formulou ao Goberno galego a pregunta urxente, 

rexistrada co número 7011, para a súa resposta oral, sobre as medidas que 

ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para facilitar o acceso das Pemes 

aos contratos públicos autonómicos. Esta pregunta, tiña orixe en toda a 

problemática derivada da forma de licitar a Vicepresidencia e Consellería 

de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza os servizos de limpeza 

dos edificios administrativos e outros locais do sector público autonómico. 

 

Esta cuestión foi obxecto ademais de outra serie de iniciativas defendidas, 

tanto en Pleno coma na Comisión 1ª, desde o anuncio da devandita 

licitación publicado no DOG número 17 do 25 de xaneiro ata a renuncia á 

subscrición deste contrato acordada pola Xunta de Galicia o 9 de xuño 

deste ano. 

 

Na indicada sesión do Pleno do 11 de xullo, o Sr. Vicepresidente e 

Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, anunciou a 

intención do Goberno galego de aprobar na sesión do Consello da Xunta de 

Galicia do 13 de xullo unha nova licitación deste servizo tendo en 

consideración as peticións formuladas polas asociacións de pequenas e 

medianas empresas, reformulando así esta nova licitación que pasa a 

cinguirse, basicamente, aos centros administrativos xa incluídos no 

contrato vixente, deixando fóra, para a súa contratación independente, máis 

dos 156 centros que estaban nas previsións iniciais. 

 

Esta nova configuración, unida á división da presente licitación en tres 

lotes, facilitará o acceso das pequenas e medianas empresas. O contrato así 

resultante terá por obxecto a limpeza de 305.581 metros cadrados 

distribuídos en 74 centros, cun orzamento de licitación de 6,8 millóns de 
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euros anuais. Estas son as explicacións que a Vicepresidencia trasladou ao 

noso grupo parlamentario en resposta do pasado día 2 de agosto actual. 

 

Sen embargo, as catro asociacións provinciais de empresas de limpeza 

veñen de manifestar o seu total desacordo e decepción con esta nova 

licitación do “macroconcurso” de limpeza, xa que os tres lotes resultan 

totalmente desproporcionados, cando un só dos lotes ascende a un total de 

máis de 12 millóns de euros, que superaría os 30 no suposto de prórrogas e 

eventuais modificacións, e inclúe locais de limpeza de máis de 13 

localidades. 

 

Isto demostra a clara falta de vontade da Xunta de Galicia en garantir o 

acceso das Pemes e de empresas incipientes aos contratos públicos 

autonómicos, en contravención das directivas da UE e da propia lexislación 

autonómica, como xa temos lembrado nas iniciativas a que fixemos 

referencia inicial. 

 

Por iso, o deputado e as deputadas que asinan formulan de novo a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que medidas ten realmente previsto adoptar o Goberno galego para 

facilitar o acceso das Pemes aos contratos públicos autonómicos? 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2017 

 

 Asdo.: Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

 Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 07/08/2017 12:10:07 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 07/08/2017 12:10:15 

 

43822



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 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/08/2017 12:10:20 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Abel Losada Alvarez, José Manuel Pérez Seco e Noela Blanco 

Rodríguez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Unha ves máis, as noticias aparecidas nos medios de comunicación poñen 

de manifesto a estreita relación entre enerxía e necesidades sociais nun país 

no que as diferenzas de renda son cada vez maiores. 

 

Leemos que nun só día se esgotaron as axudas para a renovación de 

ascensores, nun país no que un terzo dos 60.000 elevadores teñen 

tecnoloxías desfasadas, e que as vivendas en altura sen ascensor se 

concentran nos cascos históricos, e nas urbanizacións de aluvión 

construídas nos anos sesenta e setenta nas nosas cidades e vilas. 

 

A fallade ascensores ou a escasa eficiencia enerxética dos vellos elevadores 

non permiten rebaixar sensiblemente as facturas eléctricas de comunidades 

de veciños nas que moitas veces se acumulan os impagos. 

 

Estas necesidades están sendo cubertas pola consellería correspondente de 

maneira moi parcial e con unha estratexia que dende o Grupo Socialista nin 

entendemos plenamente, nin compartimos. 

 

O plan de renovación e instalación de ascensores, que é similar ao de 

substitución de xanelas, que hai só unha semana rematou os fondos en tan 

só noventa minutos, presenta, cando menos, problemas de concepción. Así 

os 700.000 euros achegados pola Xunta de Galicia para a renovación de 

ascensores se adxudicaron nunha soa mañá. 

 

E necesario que as empresas instaladoras previamente se adhiran ao plan, o 

que pode levar a existencia de información privilexiada, xa que falamos de 

axudas que se conceden por orde de petición e sempre que se cumpran os 

requisitos esixidos pola Administración, pero sen ter en conta prioridades 

de carácter social.  
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Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

É consciente a Xunta de Galicia das dificultades existentes en determinados 

lugares da comunidade pola carencia de ascensores en vivendas en altura? 

 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2017 

 

 Asdo.: Abel Losada Alvarez 

    José Manuel Pérez Seco 

    Noela Blanco Rodríguez 

 Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/08/2017 10:47:24 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/08/2017 10:47:30 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 07/08/2017 10:47:35 

 

43825



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

Abel Losada Alvarez e José Manuel Pérez Seco, deputados pertencentes 

ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

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

 

A caracterización socio-laboral dos autónomos en Galicia, mostra 

importantes debilidades á hora de consolidar as súas posicións económicas. 

Dous terzos do número total de autónomos/empresarios e 

autónomas/empresarias son persoas físicas, case catro de cada cinco non 

teñen asalariados e asalariadas ao seu cargo e máis dun terzo das 

autónomas persoas físicas de Galicia teñen máis de 55 anos. Ademais, a 

súa capacidade de aproveitamento das novas tecnoloxías é moi escasa. 

Calcúlase que un 10 % de este colectivo xubilarase anualmente nos 

próximos anos. 

 

No medio prazo, un número moi importantes de autónomos pasarán a 

situación de xubilación, moitos pecharán os seus negocios por causas 

económicas ou organizativas e outros moitos estarán en tránsito de 

abandono, reducindo de forma significativa a súa actividade. Por tanto, 

perderanse un número moi elevado de negocios que non parece que vaian 

ser substituídos directamente no tecido empresarial. 

 

Nun país con graves problemas demográficos, despoboamento, dispersión 

da poboación e tendencia á concentración na franxa atlántica, o 

arraigamento dos autónomos no territorio é estratéxico. 

 

Mentres se producen estes peches, un número importante de mozos asumen 

realizar unha actividade por conta propia, pero atopan dificultades para a 

súa integración xa que na maior parte dos casos, abordan negocios de nova 

creación e con moito risco, ademais sen unha preparación práctica 

suficiente. 

 

Neste contexto resulta de gran interese arbitrar programas concretos de 

apoio para facilitar a substitución xeracional no traballo autónomo, para 

tentar dar resposta á necesidade de continuidade dunha parte destes 

negocios. 
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Por todo o exposto, os deputados que asinan formulan a seguinte pregunta 

para o seu debate en Pleno: 

 

É consciente a Xunta de Galicia das dificultades que teñen en moitos casos 

os autónomos e as autónomas próximos e próximas á xubilación para a 

continuidade dos seus negocios? 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Abel Losada Alvarez 

  José Manuel Pérez Seco 

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/08/2017 10:50:29 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/08/2017 10:50:36 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Abel Losada Alvarez, José Manuel Pérez Seco e Juan Manuel Díaz 

Villoslada, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Para  as e os socialistas galegos, o novo decreto polo que se regula o 

réxime de contratación de persoal investigador laboral da Administración 

da Comunidade Autónoma de Galicia, manexado pola Xunta de Galicia, 

segue sen resolver un problema fundamental nun sistema de investigación, 

como é a estabilidade das e dos investigadores. 

 

Os contratos son por un máximo de cinco anos e asociados a un proxecto 

específico de investigación. Déixase aberta a porta ás renovacións, pero 

condicionadas sempre a que o proxecto de investigación teña unha 

duración maior, ou a que se concedan prórrogas. 

 

Trátase polo tanto de evitar, con este decreto que as e os traballadores 

xeren dereitos de continuidade. É imprescindible sinalar que a 

inestabilidade dos contratos é incompatible coa realización de proxectos de 

investigación relevantes; e incluso, en moitos casos, cos requisitos legais 

das convocatorias públicas de axudas á investigación que son a fonte 

principal de financiamento dos proxectos. 

 

Non estamos en contra da avaliación da carreira investigadora das e dos 

nosos investigadores, pero non podemos aceptar un trato discriminatorio 

fronte ao conxunto das e dos traballadores públicos. Un sistema público de 

investigación non soporta que unha vez que se acredita convenientemente a 

capacidade, as e os investigadores estean pendentes de avaliacións 

continuas, especialmente por que o seguimento dos contratos e proxectos 

de investigación, é un proceso que se realiza por parte dos organismos que 

conceden o financiamento (en moitos casos organismos públicos). 

 

É imprescindible de cara a elaboración de este decreto que unha vez 

avaliada a solvencia académica, profesional, técnica e científica do persoal 
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investigador público, se regulen as prazas e os requisitos de acceso como o 

resto dos traballadores públicos. 

 

Estamos falando de investigadores que obteñen os recursos económicos 

necesarios para o desenvolvemento dos seus proxectos e que formando 

persoas mozas licenciadas e doutores; con todo, segue sen ofrecerse unha 

vía axeitada de estabilización. 

 

Falamos de profesionais coas características adecuadas ao previsto na Lei 

da ciencia, doutores con experiencia en investigación científica que se 

incorporaron nunha convocatoria pública e que superaron o período de 

incorporación demostrando a súa capacidade en avaliacións realizadas de 

acordo con criterios profesionais e regulados por esa mesma lei. 

 

Por todo o exposto, os deputados que asinan formulan a seguinte preguntas 

para o seu debate en Pleno: 

 

Considera posible o Goberno galego consolidar un sistema de investigación 

de calidade sen a participación activa das e dos investigadores no deseño 

do mesmo? 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2017 

 

 Asdo.: Abel Losada Alvarez 

   José Manuel Pérez Seco 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

 Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/08/2017 10:53:26 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/08/2017 10:53:31 
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 07/08/2017 10:53:39 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Abel Losada Álvarez e José Manuel Pérez Seco, deputados pertencentes 

ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

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

 

A pobreza enerxética é unha mais das manifestacións dunha crise 

económica durísima que ten afectado fundamentalmente aos mais débiles. 

A desigual e débil saída da crise, ten efectos na maior parte das condicións 

de vida de grupos importantes de cidadáns, sexa a alimentación, a vivenda, 

o transporte ou a enerxía.  

 

Antes esta situación, mentres distintos países teñen aprobado normas que 

protexen aos consumidores máis vulnerables, prohibindo durante o inverno 

interromper a subministración que lles poida deixar sen calefacción, a 

lexislación española do último Goberno Rajoy limitouse a 

desenvolvementos absolutamente insuficientes.  

 

Cremos imprescindible ser sensibles á situación que moitos dos nosos 

veciños e veciñas padecen, e por tanto, estimamos a oportunidade de que a 

Xunta de Galicia utilice todos os resortes que ten ao seu alcance. As 

solucións que ten formulado teñen sido parciais e pouco efectivas, tal e 

como denunciamos os socialistas en varias ocasións neste Parlamento.  

 

Sinalamos a escasa dotación orzamentaria e as complicacións de acceso as 

axudas, cuestións que foron sistematicamente soslaiadas polo Goberno 

galego. Os socialistas cremos que o Goberno galego debe recoñecer que se 

trata dunha medida de política social, co propósito de garantir os principios 

de progresividade, solidariedade e cohesión respecto dos consumidores 

máis vulnerables.  

 

Lamentablemente, fronte a isto, as noticias recentemente aparecidas nos 

medios de comunicación, mostran os erros, as carencias e a falla de 

vontade política por parte do goberno galego para axudar a solucionar os 

problemas relacionados coa pobreza enerxética.  
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Así, o Goberno galego aprobou tres días antes das eleccións autonómicas o 

transvase de parte do orzamento do seu "tícket eléctrico", que se estima que 

chegou a unhas 35.000 familias menos das previstas. Estes fondos 

destináronse para outras finalidades, cun verdadeiro “carácter social”. 

 
 

Por unha parte “contratar con carácter urxente estudios e investigacións 

relativos a plans e programas de inversión en campañas publicitarias de 

divulgación de contidos relacionados coa orientación e promoción laboral e 

o fomento do emprego” (125.000 euros) e, por outra, a “realización dun 

depósito inicial de 150.000 dólares a instancias” da Corte Permanente de 

Arbitraxe da Haia por mor da demanda interposta por Corcoesto S.A. 

contra España.  

 

Polo exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta para o 

seu debate en Pleno:  

 

Considera razoable que mentres non están cubertas esas necesidades, se 

dedique parte deses escasos fondos a gastos que nada teñen que ver coas 

políticas sociais?  

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2017  

 

Asdo.: Abel Losada Álvarez  

   Jose Manuel Pérez Seco  

Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/08/2017 12:17:27 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/08/2017 12:17:32 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Abel Losada Alvarez , José Manuel Pérez Seco, María Dolores Toja 

Suárez e Julio Torrado Quintela, deputados e deputada pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Fai case un ano, nun contexto de dificultades obxectivas para o sector da 

construción naval civil, os socialistas subscribimos a idea lanzada polo 

presidente da Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), no transcurso da 

presentación das xornadas técnicas da sexta edición de Navalia, para que a 

renovación da flota galega de altura que faena en caladoiros de terceiros 

países a través de empresas mixtas, se realizara na medida do posible en 

estaleiros galegos. Esta proposta foi rexeitada no seu momento polo Partido 

Popular no Parlamento de Galicia. 

 

As oportunidades de negocio, a pesar dos escasos reflexos da Xunta de 

Galicia, seguen aí. A Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) ten en 

carteira proxectos para construír unha decena de buques pesqueiros, na que 

sería a segunda oleada para a renovación da flota en Vigo despois da 

anunciada na pasada edición de Conxemar. O montante total de este 

megaproxecto supera os 100 millóns de euros. 

 

É un feito manifestado en moitas ocasións que a flota viguesa está a perder 

terreo fronte aos países asiáticos, de forma que xa só representa o 0,5 % das 

capturas a nivel mundial, e que a media de idade dos buques supera 

amplamente o trinta anos, polo que é "urxente" abordar a súa renovación 

para seguir sendo competitivos. 

 

Neste contexto, en tendo en conta as declaracións do conselleiro Francisco 

Conde subliñando que o futuro do naval pasa pola innovación e pola 

diversificación, como o único camiño ao éxito, pensamos que é o momento 

de que a Xunta de Galicia se comprometa con apoio institucional e 

orzamentario. 

 

Temos que ser conscientes que case a metade dos pesqueiros rexistrados en 

Galicia superan os 30 anos de antigüidade, que ten de media a flota na 
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Unión Europea. A pesca é o osíxeno dos pequenos estaleiros, que teñen na 

actualidade ao menos quince pesqueiros en carteira, desde palangreiros de 

superficie a superarrastreiros de 80 metros de eslora, con un valor total 

aproximado superior aos 250 millóns de euros. 

 

Trátase de atopar fórmulas que aseguren a renovación da flota pesqueira 

nos estaleiros da comunidade, tendo en conta os datos que deben axudar a 

valorar a importancia de este segmento de actividade para o sector da 

construción e reparación naval. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten avaliado a Xunta de Galicia neste último ano o impacto que tería no 

naval galego a proposta de renovar a flota pesqueira de altura nos nosos 

estaleiros? 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Abel Losada Alvarez 

  José Manuel Pérez Seco 

  María Dolores Toja Suárez 

  Julio Torrado Quintela 

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/08/2017 10:52:00 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/08/2017 10:52:06 

 
María Dolores Toja Suárez na data 07/08/2017 10:52:11 

 
Julio Torrado Quintela na data 07/08/2017 10:52:18 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, Patricia Vilán Lorenzo, María Pierres López e 

Raúl Fernández Fernández, deputados e deputadas pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.  

 

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de 

Galicia é a encargada de conservar os espazos naturais da nosa terra, e 

dentro deles se remarcan de maneira destacada aqueles que, sinaladamente, 

teñen un valor recoñecido. Asociado á aprobación do Plan Director da 

Rede Natura 2000, establecéronse as Zonas Especiais de Conservación 

(ZEC; ano 2014) en seguimento das directrices europeas e a implantación 

dos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC; ano 2004), que destacaban 

unha serie de espazos naturais de relevancia na Comunidade Autónoma.  

 

O lugar da enseada de Os Pasales, que conxuga o linde entre os concellos 

de Meaño e Sanxenxo, forma parte da ZEC Complexo Ons- Grove 

(ES1140004). O contorno natural presenta unha ausencia de coidado 

notorio, acumulando sucidade na contorna pegada á terra que evidencia a 

falta de limpeza e atención necesaria. Este espazo presenta, ademais, 

puntos de vertido incontrolado ao mar, que propagan malos olores e 

mortaldade de peixes.  

 

En outubro de 2015 o Grupo Municipal Socialista de Meaño presentou 

unha moción ao Pleno municipal denunciando a situación e solicitando a 

limpeza do lugar. A moción foi aprobada pola unanimidade do Pleno, mais 

non houbo avances ao respecto no estado do lugar dende aquela.  

 

O contorno dos Pasales conta coa presenza, aos dous lados da enseada, de 

dúas telleiras con un interesante valor patrimonial, o que podería redundar 

nun espazo de alto valor medioambiental e patrimonial, coa repercusión 

relevante que pode ter a efectos turísticos, culturais e de lecer.  
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Por todo o anteriormente exposto, os deputados e deputadas que asinan 

formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:  
 

 

Que valoración fai a Xunta de Galicia do estado de conservación e coidado 

da enseada dos Pasales? 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2017 

 

Asdo.:  Julio Torrado Quintela  

Patricia Vilán Lorenzo  

María Pierres López  

Raúl Fernández Fernández  

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

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Julio Torrado Quintela na data 07/08/2017 13:29:13 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 07/08/2017 13:29:19 
 

María Luisa Pierres López na data 07/08/2017 13:29:23 
 

Raúl Fernández Fernández na data 07/08/2017 13:29:29 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, Abel Losada Álvarez e Noela Blanco 

Rodríguez, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

oral en Pleno. 

  

A Lei 14/1986 General de Sanidad, consolidou un modelo de xestión 

directa do sistema nacional de saúde, e a conformación e planificación de 

infraestruturas e servizos na sanidade guiouse por este camiño 

constituíndose un dos sistemas sanitarios referentes no mundo. 
 

 

Modificacións posteriores dos gobernos da dereita impulsaron cambios que 

abriron a porta á entrada da xestión privada na administración e xestións 

dos centros sanitarios, e tamén para a prestación de servizos sanitarios 

mediante acordos con entidades privadas.  

 

Os modelos de Contratos de Colaboración Público – Privada e de 

Concesión de Obra Pública e de Servizos aplicados ao financiamento de 

infraestruturas sanitarias públicas é un paso máis na inclusión plena do 

investimento privado no sector sanitario público. Estes modelos, que están 

sendo aplicados na realidade actual, xeran un maior custo ao propio sistema 

público que ten que investir a longo prazo un volume de cartos maior, 

contribúen a xerar unha débeda pública real que grava a xeracións futuras e 

diminúen a calidade asistencial, como así teñen referido diferentes 

informes da Organización Mundial da Saúde. 

 
 

 O caso do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo é paradigmático deste caso, 

e constitúe o maior exemplo da aplicación destes modelos en Galicia. Este 

hospital terá un custo para as arcas públicas de 700 millóns de euros a 

partir de 2017, que implicarán ausencias de investimentos noutras áreas de 

relevancia para a sanidade galega, mentres que a súa xestión está en 

discusión polos profesionais sanitarios, que constantemente alegan 

dificultades na dispoñibilidade de material.  
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Por todo o anteriormente exposto, os deputados e deputada que asinan 

formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera o Goberno galego que foi eficaz o modelo de colaboración 

público – privado para a construción do Hospital Álvaro Cunqueiro? 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2017 
 

 

 

  

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

Abel Losada Álvarez 

Noela Blanco Rodríguez  

              Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de G 
 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Julio Torrado Quintela na data 07/08/2017 13:30:00 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/08/2017 13:30:06 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 07/08/2017 13:30:10 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

A inicios de outubro de 2015 liberalizouse en España a venda de Bexsero, 

vacina contra a meninxite B, froito da presión cidadá pola deficiente 

xestión da Xunta de Galicia con respecto á problemática asociada á 

aparición de casos deste enfermidade.  

 

Xa dende os primeiros momentos, a demanda cidadá e de profesionais 

sanitarios/as e farmacéuticos/as estivo enfocada en dúas vías: por un lado 

alertouse da escaseza e desabastecemento do Bexsero en farmacias, que 

recibían moi baixas cantidades de doses polo que se conformaban listas de 

espera moi longas. Por outro lado, existiu unha ampla demanda da 

inclusión no calendario de vacinación, entre outras razóns polo elevado 

custo do Bexsero (106 €) que impide a moitas familias asumir o tratamento. 

 

O Parlamento de Galicia rexistrou iniciativas parlamentarias para debate 

sobre esta cuestión, que alertaban das dificultades que se estaban a 

producir, mentres a Xunta de Galicia pretendeu sobrepasar o problema e 

superalo sen ofrecer solucións reais.  

 

Pasado un ano dende o inicio da problemática, e a pesares de que a Xunta 

de Galicia e a empresa farmacéutica fabricante da vacina afirmaban que o 

problema de distribución e cantidade de doses sería resolto, o subministro 

do Bexsero en farmacias segue a ser un problema e numerosas farmacias de 

distintos puntos de Galicia seguen a amosar problemas de 

desabastecemento. Algunhas delas reciben 4 ou 6 doses semanais, que 

apenas cobren necesidades de listas de espera de finais do ano 2015.  

 

As demandas sobre a inclusión da vacina no calendario vacinal seguen a 

ser desoídas.  
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Nos últimos días foron coñecidos novos casos da enfermidade en Galicia, 

que xeran inquietude e preocupación nas familias que ven como o 

problema existente non ten sido resolto pola Xunta de Galicia. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Como valora a Xunta de Galicia a xestión desta situación feita neste último 

ano? 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 
 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Julio Torrado Quintela na data 07/08/2017 13:32:26 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 07/08/2017 13:32:31 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, Noela Blanco Rodríguez e María Luisa Pierres 

López, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento 

da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

A Lei Orgánica 2/2010, do 3 de marzo, de saúde sexual e reprodutiva e de 

interrupción voluntaria do embarazo, aprobada polo goberno presidido por 

José Luis Rodríguez Zapatero, constituíu un avance nos dereitos das 

mulleres sobre a súa saúde sexual e reprodutiva. Esta lei superou á 

lexislación anterior (Lei Orgánica 9/1985) e abriu a posibilidade ás 

mulleres de decidir de maneira máis completa e libre sobre a súa propia 

maternidade.  

 

Recentes informacións publicadas, así como a información que trasladan os 

e as profesionais da sanidade en Galicia, apuntan a que as mulleres galegas 

teñen dificultades para que se poidan exercer o seu dereito de renunciar ao 

embarazo. Así, algúns datos apuntan a que un número moi baixo de 

mulleres (menos do 8 %) puideron interromper o embarazo en centros 

sanitarios da rede pública de Galicia. Moitas delas son derivadas fóra da 

nosa comunidade, o que provoca aínda máis trastornos e dificultades para 

as afectadas e as súas familias nun xa difícil momento. Estas mesmas 

informacións apuntan que as dificultades se agrandan no caso de tratarse de 

causas por grave risco de saúde para a embarazada. 

 

Recentemente, o Sergas ten sido condenado xudicialmente por arriscar a 

vida dunha paciente ao demorar a decisión de enviala a Madrid a ser 

atendida, e que esta tivera que desprazarse polos seus propios medios, o 

que lle causou graves problemas como a perda do útero. Como reacción a 

este caso, a Xunta de Galicia anunciou un plan integral de asistencia ás 

mulleres para mellorar a atención neste eido. 
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Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera o Goberno da Xunta de Galicia que está respondendo 

correctamente ao cumprimento do dereito das mulleres á interrupción 

voluntaria do embarazo? 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

  María Luisa Pierres López 

Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

   

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 07/08/2017 13:34:04 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 07/08/2017 13:34:09 

 
María Luisa Pierres López na data 07/08/2017 13:34:13 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

O consumo de alcohol por parte de mozos e mozas ten sido motivo de 

regulacións e intervencións diversas nos últimos anos, mais as realidades 

amosan que este non é un problema resolto. Os problemas asociados aos 

consumos elevados en curtos espazos, producidos especialmente en 

contornos urbanas, son de carácter grave, como veñen alertando os 

especialistas, tanto a nivel cardiovascular, hepático ou neurolóxico. As 

idades medias da xuventude que participa das actividades dirixidas  ao 

consumo de alcohol (botellóns), ou que o consume de maneira asociada ao 

ocio, vén amosándose cada vez máis reducida. A idade media de inicio de 

consumo sitúase agora mesmo por debaixo dos 14 anos, o que constitúe un 

motivo de preocupación. 

 

Fronte a este problema, a Xunta de Galicia promoveu a Lei 11/2010, do 17 

de decembro, de prevención de consumo de bebidas alcohólicas en 

menores de idade, que se formulou dous tipos de obxectivos: intervencións 

regulamentarias e accións educativas.  

 

As cuestións regulamentarias teñen amosado unha eficacia mellorable. A 

prohibición da venda de alcohol a menores é aínda un obxectivo a 

conquerir en moitos casos, existindo neles un certo consentimento 

contextual sobre esta cuestión; o control sobre o consumo na vía pública, 

sendo difícil, non recibe toda a atención merecida polas administracións. 

Estes dous aspectos, como outros, amosan un déficit no cumprimento da lei 

e o seu seguimento.  

 

Pola outra banda, a citada lei menciona como primeiro obxectivo: definir 

as características que deberán ter as estratexias de prevención de consumo 

de bebidas alcohólicas en menores de idade, de educación sanitaria e de 

concienciación, social e das familias, do grave problema xerado por estes 

consumos. Dentro deste aspecto, deseñáronse liñas estratéxicas nos eidos 

escolar, familiar, comunitario e sanitario.  
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Recentes datos amosan que a realidade segue superando ás intencións 

expresadas na lei, e o problema do consumo de alcohol e menores de idade 

segue a ser claramente problemático, con casos graves que teñen que 

atender os servizos de emerxencias da nosa comunidade a través do 061, ou 

nas unidades de urxencias dos hospitais. Este propio servizo ofreceu datos 

de máis de 400 casos no que vai deste ano 2016. Sendo menores que os 800 

rexistrados no ano anterior á lei, segue a ser un número moi relevante. A 

valedora do pobo interveu nas últimas datas sobre esta problemática, 

chamando ás administracións a implicarse na resolución deste problema. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera a Xunta de Galicia que os datos recentemente coñecidos amosan 

unha situación preocupante sobre o consumo de bebidas alcohólicas en 

Galicia por parte da mocidade? 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 07/08/2017 13:34:37 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 07/08/2017 13:34:42 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

O ámbito subxectivo do dereito á protección da saúde foi profundamente 

modificado por este Goberno mediante o Real decreto - lei 16/2012, do 20 

de abril, de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do Sistema 

Nacional de Saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións.  

 

Con esta modificación alterouse unha norma de consenso que se plasmou, 

no 2003, no artigo 3 da Lei de cohesión e calidade do Sistema Nacional de 

Saúde. Retrocedendo no longo camiño percorrido até entón, volveuse a 

vincular o dereito á asistencia sanitaria pública gratuíta coa Seguridade 

Social. Consagra de volta a figura do «asegurado» como suxeito do dereito 

á protección da saúde. O Real decreto - lei 16/2012, derrogou tacitamente 

os preceptos da Lei xeral de saúde pública sobre a extensión da asistencia 

sanitaria, deixando sen cobertura sanitaria directa ás e aos profesionais e a 

todas e todos aqueles que non teñan ningún vínculo coa Seguridade Social -

e, mesmo, aos descendentes de asegurados maiores de 26 anos-, cuxos 

ingresos superen un determinado límite que a norma non precisa. Pero o 

máis grave é a expulsión da cobertura pública sanitaria das e dos 

estranxeiros sen permiso de residencia, coas graves consecuencias que 

implica en termos de saúde individual, saúde colectiva ou saúde pública, 

ademais do recorte de dereitos que supón e que non respecta principios 

constitucionais como é o da dignidade da persoa.  

 

Desde o primeiro día, todos as e os profesionais sanitarios, partidos 

políticos, sindicatos e organizacións sociais rexeitaron esta reforma que 

altera a vocación de universalidade do noso Sistema Nacional de Saúde. 

Así mesmo, varias comunidades autónomas rexeitaron excluír aos 

inmigrantes en situación irregular do acceso ás prestacións sanitarias, 

recorrendo a reforma ao Tribunal Constitucional, e outras estableceron 

programas gratuítos de acceso á carteira básica de servizos sanitarios para 

este colectivo.  
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Por outra banda, o Goberno de España seguiu recortando neste tempo o 

dereito á cobertura sanitaria das e dos españois. Mediante modificacións 

lexislativas incluídas na Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 

2014, modificouse a cobertura sanitaria das e dos españois que esgotasen as 

prestacións do sistema de protección por desemprego, que perderían o seu 

dereito á asistencia sanitaria no noso país se saen de España por tempo 

superior a 90 días, incluso para buscar traballo ou formación. A presente 

iniciativa pretende repoñer a situación xurídica previa á promulgación do 

real decreto - lei citado.  

 

Despois dos anos de aplicación deste sistema de exclusión non se puido 

acreditar aforro algún para o sistema sanitario, pero si existen acreditados 

numerosos casos nos que a falta de acceso normalizado á asistencia 

sanitaria concluíu con persoas que viron agravadas as súas situacións 

persoais e as enfermidades que padecen. Un balance cruel baseado na 

imposición, tan inútil como inxusta, que urxe rectificar.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten previsto a Xunta de Galicia realizar algún tipo de acción para reverter o 

efecto do Real decreto 16/2012, do 20 de abril, sobre a poboación galega? 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 07/08/2017 13:36:03 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 07/08/2017 13:36:09 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana 

Belén Pontón Mondelo, Noa Presas Bergantiños e Xosé Luis Rivas Cruz, deputadas 

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

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

resposta oral en Pleno, relativa á retirada do Anteproxecto de lei polo que modifica a 

Lei 8/2008, do 10 de xullo, de Galiza. 

 

A Consellaría de Sanidade ven de presentar o Anteproxecto de Lei polo que 

modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de Galiza. Presentación feita con nocturnidade e 

aleivosía, proba dilo é telo feito en pleno mes de agosto con moitos profesionais de 

vacacións, sen diálogo previo nin na mesa sectorial, nin cos colectivos sociais, con un 

prazo de presentación de alegacións de apenas 15 días, en pleno período vacacional. 

Esta modificación vai provocar máis deterioro na sanidade pública, consolida a 

liña de recortes, prioriza o criterio económico en detrimento das necesidades dos 

usuarios e usuarias e afecta negativamente á calidade asistencial. 

A Lei Galega de Sanidade en vigor establece que a prestación de servizos 

sanitarios e a delimitación das áreas farase “tendo en conta, en todo caso, as 

necesidades sanitarias da poboación”, no anteproxecto establece que se fará “tendo en 

conta os recursos sanitarios existentes”. Esta modificación é inaceptábel, xa que non 

prioriza as necesidades sanitarias d@s galeg@s, senón que será en función dos recursos 

que o Partido Popular decida destinar á sanidade pública, que como é unha evidencia, 

non deixou de recortar desde que volveu ao Goberno da Xunta. 
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Suprímense as actuais áreas sanitarias para crear unhas áreas maiores na súa 

extensión territorial, afastando deste xeito a resolución dos problemas da cidadanía e 

d@s traballadoras/es. 

Estas sete áreas son coincidentes coas EOXIS que o Goberno do PP creou no 

ano 2010, cando iniciou a súa folla de ruta de desmantelamento das áreas sanitarias 

existentes. Naquela altura, as mobilizacións e a forte oposición da cidadanía e 

profesionais, conseguiu que o primeiro intento de desmantelamento non fora tan lonxe 

como pretendían, aínda que coa posta en marcha das estruturas organizativas de xestión 

integrada conseguiron unha boa parte dos seus obxectivos, e a sanidade nas áreas con 

Hospitais comarcais como O Barco, Monforte, Burela ou O Salnés quedou seriamente 

comprometida e a perda das xerencias nos hospitais comarcais significou a perda de 

capacidade organizativa e resolutiva  

A creación das EOXIs condicionou tamén de xeito negativo o desenvolvemento 

da Atención Primaria. Desapareceron as xerencias e perdeu autonomía no 

desenvolvemento dos seus proxectos, quedando funcionalmente subordinada ás 

estratexias de xestión do centro hospitalario de referencia. A Atención Primaria precisa 

de maior impulso para mellorar a súa calidade, a dotación de persoal e recursos, e 

acadar un correcto funcionamento da súa carteira de servizos, actualmente 

subdesenvolvida.  

Coa modificación que pretende aprobar o Partido Popular, esta situación vai 

agravarse aínda máis, de xeito que os Hospitais Comarcais e Atención Primaria pasan a 

ser meros apéndices dos grandes hospitais, con unha máis que evidente perda de 

autonomía, capacidade de decisión e dirección. Os grandes hospitais absorberán a maior 

parte dos recursos sanitarios 
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Os mecanismos de participación social recórtanse dun xeito alarmante, quedan 

totalmente amordazados. A composición tanto do Consello Galego de Saúde como dos 

Consellos de Saúde de Área deixan de estar recollida na Lei, e determinarase por 

decreto da Xunta. Retíraselle capacidade de control, emisión de informes e avaliación 

da execución política sanitaria, e só manteñen capacidade de asesoramento e consultivo. 

Incluso suprime a procura dunha composición paritaria dos mesmos. 

O Partido Popular pretende levar a cabo esta modificación da Lei de Sanidade 

de Galiza, sen ter levado a cabo ningunha avaliación de cales foron as consecuencias 

para a sanidade pública galega da creación das EOXIS.  

O BNG manifesta a súa oposición a esta modificación, que significa confirmar o 

afastamento dun modelo sanitario de calidade, cercano á poboación, comunitario, 

participativo e orientado á prevención, e consideramos que hai que ir xusto na dirección 

contraria, e por iso presenta a seguinte pregunta para a súa contestación oral en Pleno: 

 

Considera o Goberno Galego que Atención Primaria e os Hospitais Comarcais 

poden prestar unha boa calidade asistencial coa perda de autonomía, capacidade de 

decisión e dirección que consolidan nesta modificación? 

 

 

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2017 
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Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Montserrat Prado Cores na data 07/08/2017 13:41:21 

 
Ana Pontón Mondelo na data 07/08/2017 13:41:26 

 
Xose Luis Rivas Cruz na data 07/08/2017 13:41:28 

 
Olalla Rodil Fernández na data 07/08/2017 13:41:30 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

O 14 de novembro celébrase o Día Mundial da Diabetes, que este ano que 

acaba de rematar, no 2016, ten como lema “Ollo coa diabetes”. Esta 

enfermidade crónica estímase que afecta a 1 de cada 11 persoas no mundo, 

e que polas súas complicacións e deficiencias no control e tratamento ten 

causado millóns de mortes nos últimos anos, segundo a Organización 

Mundial da Saúde. Segundo a propia OMS, a diabetes será a sétima causa 

de morte en 2030, e xa está considerada unha das catro enfermidades non 

transmisibles de actuación prioritaria. 

 

As complicacións dun deficiente tratamento da diabetes poden carrexar 

graves problemas para a saúde, no sistema cardiovascular como outras 

complicacións. Tanto os e as profesionais como os e as pacientes apuntan á 

necesidade de incrementar a dotación de recursos para a atención á 

diabetes, tanto na atención sanitaria como na prevención da enfermidade. 

Estes déficits amplíanse mais alá do tratamento directo, senón que afectan 

tamén ao investimento en investigación ou a colaboración entre 

administracións para facilitar labores de carácter divulgativo e pedagóxico. 

 

Ademais, un tratamento efectivo contra a diabetes repercute 

favorablemente na economía do sistema e das familias, non obrigadas a 

soportar o custo directo e tamén o das consecuencias, como poden ser as 

incapacitacións para traballar.  
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai a Xunta de Galicia do seu nivel de atención aos e ás 

enfermas de diabetes na Comunidade Autónoma? 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 07/08/2017 13:50:34 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 07/08/2017 13:50:40 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana 

Belén Pontón Mondelo, Noa Presas Bergantiños e Xosé Luis Rivas Cruz, deputadas 

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

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

resposta oral en Pleno, relativa as medidas a tomar diante da falta de persoal nos PACs 

da comarca de Ferrol. 

 

A sanidade pública de Galiza está en estado de auténtica emerxencia como 

consecuencia das políticas do PP. Os recortes, a redución dos orzamentos dedicados á 

sanidade, rebaixa continua dos cartos dedicados á sanidade pública galega, recortes en 

persoal, materiais, formación e inversións.Os recortes teñen unha gravísima repercusión 

na prestación dos servizos sanitarios, deterioro asistencial. 

Dentro dos recortes, o persoal é dos principais afectados, sendo sistemática a 

redución de profesionais, o que significa maior carga de traballo e que a calidade 

asistencial tamén se vexa afectada. 

Neste contexto, temos coñecemento que nos Puntos de Atención Continuada 

(PAC) de Ferrol, Narón, Fene e Pontedeume estase levando a cabo unha redución do 

persoal médico nos domingos e festivos dos meses de verán. 

Todo isto supón que tanto no PAC de Ferrol como no de Narón, quedará o 

servizo con dous médicos e no caso de Pontedeume e Fene haberá tan só unha/un 

médic@. 
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Nestes centros que atenden a urxencias dos Concellos de Ares, Mugardos, 

Cabanas, Vilarmaior e Monfero con gran afluencia de visitantes no período estival, 

implica que se hai que abandonar o Centro debido a unha asistencia domiciliaria ou 

calquera outra urxencia fora do centro, non quedará persoal médico algún para atender 

outras urxencias. 

As consecuencias desta decisión son a presenza dun número de profesionais 

insuficiente para atender a demanda existente, tanto a ordinaria como a que se deriva 

das persoas desprazadas debida á época estival. Unha sobrecarga asistencial brutal e un 

deterioro da calidade asistencial. Estamos diante dun auténtico despropósito, tanto para 

@s profesionais como para @s doentes. 

Polas razóns expostas o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta a seguinte pregunta para a súa contestación oral en Pleno: 

 

Cal é razón desta redución do persoal médico nos PACs de Ferrol, Narón, 

Pontedeume e Fene, toda vez que estes centros atenden as urxencias de concellos que 

poden chegar a duplicar a súa poboación durante estes meses de verán?  

 

 

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2017 
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Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Olalla Rodil Fernández na data 07/08/2017 13:59:56 

 
Noa Presas Bergantiños na data 07/08/2017 13:59:59 

 
Xosé Luis Bará Torres na data 07/08/2017 14:00:01 
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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, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno, relativa á concentración parcelaria de Cures. 

 

Hai máis de 17 anos que comezou a Concentración Parcelaria de Cures, en 

Boiro, cunha superficie afectada de 643 hectáreas entre terreo agrario e forestal. A 

Xunta de Galiza vén de acordar a toma de posesión das novas fincas de substitución 

(DOG 9 de xuño de 2017), previa notificación informal á veciñanza con tres días de 

antelación á referida publicación, nunha reunión ó efecto convocada e celebrada o día 6 

de xuño no lugar de Ameán (Cures). 

O proceso de concentración parcelaria que comezou coa aprobación do decreto 

o 15/07/1999 (DOG 28/07/1999), encóntrase nestes momentos na fase de comezo de 

construción dos "camiños secundarios", así como o "marqueado" dos lindes das novas 

fincas de atribución, segundo a FASE ACORDO (os veciños aínda non saben nadas das 

súas alegacións realizadas mediante o "recurso de alzada"). 

Desde o BNG, se ben mostramos a nosa satisfacción coa próxima finalización 

dos proceso de concentración parcelaria após tantos anos desde o seu inicio, vimos, non 

obstante, a criticar que a entrega da posesión das fincas de substitución se realice sen 

garantir os dereitos dos seus titulares, ao non contar parte das mesmas con acceso, e se 
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atopar pendentes de execución obras imprescindibles para un uso axeitado destas, tales 

como as que se indican a continuación:  

 Faltan por executar pistas secundarias, nalgúns casos por falta de 

consentimento de patrimonio.  

 Faltan marcos delimitadores das parcelas.  

 Falta a colocación de tubos dun metro de diámetro que serven para 

solucionar o acceso a aquelas parcelas que contan con regatos nas súas inmediacións.  

 Falta a execución de entradas axeitadas aos usos das parcelas de 

reemprazo.  

 Parte das parcelas contan no seu interior con terra amoreada pola 

execución no ano 2009 dos denominados “camiños principias”, instando a Xunta de 

Galiza aos seus propietarios a realizar á súa costa a actuacións precisas para a retirada e 

adecuación das fincas aos seus fins, sendo non obstante ditas actuacións de obrigada 

execución por parte da administración galega.  

Conforme ó sinalado, e sendo conscientes de que nos atopamos unicamente ante 

a fase da entrega de posesión das fincas e que o proceso de concentración parcelaria non 

remata ata a entrega definitiva dos títulos de propiedade aos titulares das parcelas de 

substitución, desde o BNG entendemos, non obstante, que a entrega da posesión das 

mesmas debeuse realizar de maneira que se garantise o uso destas polos seus titulares, 

conforme ao sinalado no “ ANUNCIO do 24 de maio de 2017, da Xefatura Territorial 

da Coruña, polo que se publica a toma de posesión dos predios de substitución da zona 

de concentración parcelaria de Cures-Boiro (Boiro-A Coruña).” publicado no DOG de 

43857



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

3 

 

data 9 de xuño de 2017 por parte da Consellería de Medio Rural e no seu que indica 

que:  

“Os prazos para a toma de posesión son os seguintes: 

b) Para os labradíos sen colleita pendente, prados, pastos e montes sen 

arboredo: o día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG.” 

 

Así mesmo, a propia Consellería da Xunta de Galiza sinala na súa páxina web 

mediante publicación de data 9 de xuño d0 2017 que: 

“Con este anuncio dáse un paso máis no proceso concentrador e ponse en 

coñecemento dos veciños que poden comezar a usar desde hoxe as novas leiras 

resultantes do proceso de reorganización. Deste xeito, a Xunta de Galicia contribúe a 

mellorar os accesos ás novas parcelas e aumentar o valor da base territorial das 

explotacións da zona.” 

As eivas expostas impiden, non obstante, realizar un uso das parcelas axeitado á 

súa finalidade.  

Por todas estas razóns, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta a seguinte pregunta para a súa resposta en Pleno: 

 

¿ Que ten pensado facer a Xunta de Galiza para subsanar as anomalías 

observadas na fin do proceso de Concentración Parcelaria de Cures e así permitir ós 
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titulares das parcelas de substitución facer uso das mesmas conforme ó acordo adoptado 

pola Consellería do Medio Rural publicado no DOG o pasado 9 de xuño de 2017 ? 

 

 

Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xose Luis Rivas Cruz na data 08/08/2017 11:42:28 

 
María Montserrat Prado Cores na data 08/08/2017 11:42:35 

 
Ana Pontón Mondelo na data 08/08/2017 11:42:37 

 
Olalla Rodil Fernández na data 08/08/2017 11:42:40 

 
Noa Presas Bergantiños na data 08/08/2017 11:42:42 
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Xosé Luis Bará Torres na data 08/08/2017 11:42:45 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Xosé Luis Rivas Cruz, 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, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa ás actuacións que levou ou vai 

levar a cabo a Xunta de Galiza a respecto do incendio de Verín e Vilardevós iniciado o 

pasado día tres de agosto de 2017 

 

O pasado día tres de agosto de 2017 a comarca de Monterrei sufriu un grande 

incendio que rematou por alcanzar un total provisional de máis de 1360 hectáreas, 

supoñendo no momento o incendio máis grande da comarca, da provincia ourensá e do 

país. Máis aínda, cómpre recordar que malia as baixas temperaturas deste verán, xa na 

última semana de xullo varios incendios na provincia ourensá, que absorbeu a práctica 

totalidade de lumes rexistrados coa excepción dalgún do sur de Lugo cunhas condicións 

climáticas moi semellantes, xa tiñan devastado máis de 350 hectáreas polo que se 

aveciñaba un agosto delicado no caso de se incrementar as condicións favorábeis para 

os lumes.  

Este grande incendio da primeira semana de agosto iniciouse en Vilamaior para 

propagarse polo monte de Queirugás e chegar tamén aos Concellos do Riós e de 

Vilardevós, onde mesmo tiveron que desaloxar varias casas durante a noite do tres ao 

catro de agosto pola proximidade das lapas. Cómpre recordar en xeral que esta é unha 
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zona de moita afectación pola lacra dos incendios e en concreto que no que ía de 

tempada estival a zona de Vilamaior xa tivera tres conatos de incendios.  

De forma concreta, no referido ao proceso de inicio e extinción deste incendio, a 

Xunta de Galiza insiste na rápida resposta do dispositivo. Desde o Bloque Nacionalita 

Galego queremos recoñecer o excelente traballo que desenvolveron e desenvolven cada 

un dos traballadores e traballadoras que malia as condicións sacan adiante o mellor 

traballo posíbel. Porén, entendemos que cómpre avaliar os feitos para desenvolver as 

correccións necesarias e mellorar a actuación. Neste sentido, tal e como denuncia o 

goberno municipal, diferentes fontes oculares contrastadas tanto polo concello como 

polos medios de comunicación, indican que o foco inicial no monte de Vilamaior 

emerxeu sobre as 16.00 horas do día tres de agosto. Cómpre indicar, tamén, que esta 

localización está situada a menos dun quilómetro da base de helicópteros. Aínda tendo 

en conta o vento que se estaba a dar no momento e que favoreceu a rápida propagación, 

non deixa de sorprender que o incendio fora alertado, segundo fontes oficiais da 

Consellaría de Medio Rural, ás 16.36 h. momento en que se activou o dispositivo de 

extinción. É obvio, polo tanto, que houbo máis de media hora en demora en detectar e 

comunicar ao distrito correspondente a aparición do lume. Finalmente, a primeira 

actuación efectiva de descarga de auga mediante medios aéreos produciuse arredor das 

17:00 horas, é dicir, case unha hora despois do inicio do incendio ao que se suma a 

tardanza dos medios terrestres que denuncia a veciñanza, así como unha evidente falta 

de coordinación entre o Parque de Bombeiros Comarcal e o SPDCIF. 

Todos estes elementos constatan que as actuacións levadas a cabo por parte da 

Xunta de Galiza tanto para a prevención como para a pronta detección e extinción non 

son suficientes e teñen grandes deficiencias que fan que adoeza dunha falta de 

vixilancia preventiva, demora na intervención, falla de previsión sobre o estado dos 
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depósitos e balsas de auga e escaseza de medios disponíbeis en plena tempada de alto 

risco nunha comarca que xa ten protagonizado importante danos particulares, públicos, 

forestais e ambientais. 

 

Por todas estas razóns, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta a seguinte pregunta para a súa resposta en Pleno: 

 

 Que medidas tomou ou vai tomar a Xunta de Galiza para corrixir os erros de 

actuación no incendio de Vilamaior (Verín) e evitar que volte acontecer algo 

semellante?  

 

 

Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Noa Presas Bergantiños na data 08/08/2017 12:57:21 

 
María Montserrat Prado Cores na data 08/08/2017 12:57:28 

 
Ana Pontón Mondelo na data 08/08/2017 12:57:30 

 
Xose Luis Rivas Cruz na data 08/08/2017 12:57:32 

 
Olalla Rodil Fernández na data 08/08/2017 12:57:34 

 
Xosé Luis Bará Torres na data 08/08/2017 12:57:36 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

A Atención Primaria supón un elemento fundamental no sistema asistencial 

por ser o primeiro contacto da persoa paciente co propio sistema. Desta 

maneira, as accións levadas a cabo neste punto da rede de atención 

determinarán moitas das situacións existentes posteriormente en todo o 

tratamento dos e das pacientes, así como na estrutura xeral de 

funcionamento do sistema. 

 

As labores das persoas profesionais de Atención Primaria están delimitadas 

no propio sistema, e por tanto estes deben axustarse ás súas propias 

posibilidades. En Atención Primaria, as posibilidades diagnósticas dos 

médicos e das médicas están limitadas polas probas que poden aplicar aos 

doentes e as doentes. En outubro de 2016, habilitouse a posibilidade de 

solicitar probas de densitometría e outras para a diagnose da osteoporose. 

Aínda que cuestións como esta supoñen algún avance, seguen a ser 

mínimos e excepcionais.  

 

O nivel da formación dos profesionais do Sergas, así como o 

funcionamento habitual do sistema, permite abrir a posibilidade de 

incrementar as opcións dispoñibles para ser solicitadas e avaliadas algunhas 

probas de carácter diagnóstico que contribuirían a mellorar a calidade da 

decisión do médico e do conxunto do proceso asistencial. Esta 

modificación produciría un avance tanto para as persoas usuarias como 

para o propio sistema. Os e as usuarias evitarían desprazamento a centros 

hospitalarios, que en moitas ocasións supón unha dificultade no 

desprazamento en si; por outra banda, evitaríanse citas médicas con 

especialistas que, en primeira instancia, redúcense á solicitude de probas 

diagnósticas que poderían ser solicitadas dende Atención Primaria. Esta 

redución de citas redunda na redución de listas de espera, e suprime a fase 

intermedia de espera entre primaria e especialista.  
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Asumindo que a aplicación e interpretación de resultados en probas 

complexas e especializadas debe corresponder aos e ás especialistas de 

cada área, o avance na simplificación de procedementos e a formación dos 

médicos e médicas de Atención Primaria permite formular a necesidade de 

ampliar as posibilidades que o propio sistema lles abre. Neste sentido, é 

preciso posuír un catálogo de probas diagnósticas que regule as 

posibilidades dos médicos e médicas en primaria. A revisión do Plan de 

prioridades sanitarias 2014-2016 indicaba xa, no capítulo denominado 

Accións de mellora sobre a área relacionada cos dereitos sanitarios dos 

usuarios e coa calidade de procesos asistenciais, indícase como 

“oportunidade de mellora a elaboración dun catálogo de probas e criterios 

de definición dende atención primaria”. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten previsto a Xunta de Galicia revisar as posibilidades de solicitude de 

probas diagnósticas por parte das persoas profesionais de Atención 

Primaria? 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 07/08/2017 13:52:59 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 07/08/2017 13:53:04 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, Noela Blanco Rodríguez e Raúl Fernández 

Fernández, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Debido á poboación obxectivo, o Servizo de Pediatría tende a ser un dos 

que maior sensibilidade xera dentro do Servizo Galego de Saúde. Os 

problemas de carácter médico asociados a nenos e nenas resultan 

especialmente sinalados e por iso deben recibir un trato diferenciado tanto 

dende o punto de vista médico, polas características físicas dos e das 

pacientes, como dende o punto de vista emocional e incluso comunitario. 

 

A pesar desta necesaria sensibilidade especial, o Servizo Galego de Saúde 

presenta diversas problemáticas asociadas a erros de xestión ou decisións 

incorrectas no eido da pediatría. Así, en primeiro lugar pódense sinalar 

aqueles problemas asociados aos recortes e á falta de persoal. Apenas 

cinguíndose aos últimos tempos e breves exemplos concretos, atópanse 

problemas como o de Verín, onde non existe un pediatra especialista en 

neonatos, polo que a asistencia ao parto a fai un facultativo non 

especialista; en casos como en O Pino, Baltar (Sanxenxo), Silleda, Galeras 

(Santiago) ou Dena (Meaño), por poñer unicamente algúns exemplos, onde 

as épocas de vacacións ou baixas dos profesionais supoñen un trastorno xa 

que a política do actual Goberno é non repoñer esas prazas en ditas épocas, 

e polo tanto o servizo vese debilitado ou inexistente; tamén casos como o 

de Ribadavia, onde se reclama que existe algún outro especialista en 

pediatría para non limitarse a dispoñibilidade do servizo unicamente entre 

8h e 15h.  

 

Ademais dos problemas directos asociados á falta de persoal, existen outras 

decisións respecto da planificación que prexudican ao Servizo de Pediatría, 

fundamental no caso da Cirurxía Pediátrica. O Complexo Hospitalario 

Universitario de Ourense perdeu o Servizo de Cirurxía Pediátrica nos 

últimos anos, derivándose os casos a Vigo. Este mesmo servizo presenta, 

non entanto, problemas de espera de varios meses debido á saturación 

polos casos recibidos, sendo a Cirurxía Pediátrica un servizo que xera 
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tensións e preocupacións de xeito especial nos pais e nais dos e das 

pacientes.  

 

Ademais das cuestións máis directamente asistenciais, un recente estudo de 

orixe no propio Servizo Galego de Saúde apunta á necesidade de incorporar 

un protocolo de transporte pediátrico en Galicia, o cal adquire maior 

importancia debido a ser o galego un sistema con moitos hospitais 

comarcais. A necesidade deste protocolo vén dado polas necesidades de 

transporte dos centros comarcais grandes centros, que non están ben 

recollidas para situacións de dificultade como o traslado de neonatos con 

algún problema médico que deba ser tratado nun gran hospital.  

 

A estes problemas sinalados únense outros en cuestións farmacéuticas, 

como os déficits de xestión no caso da vacina da meninxite B, que resulta 

un problema tamén asociado á atención pediátrica. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Como ten previsto afrontar a Consellería de Sanidade o problema global 

existente en Galicia na área de Pediatría en termos da cobertura do servizo 

por parte dos e das profesionais? 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 07/08/2017 16:02:10 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 07/08/2017 16:02:16 

 
Raúl Fernández Fernández na data 07/08/2017 16:02:21 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

Os servizos de urxencias dos diversos centros hospitalarios de Galicia 

sofren, de maneira habitual, saturacións pola entrada masiva de pacientes 

que desbordan as posibilidades de atención por parte do persoal sanitario. 

Estas situacións provocan dificultades asistenciais, producidas pola falta de 

recursos persoais e materiais, que derivan no agravamento dos problemas 

que presentan os pacientes ao chegar ao servizo de urxencias. 

 

Esta situación deuse neste inicio de 2017 en varios centros hospitalarios de 

Galicia, e nalgúns deles de maneira grave e destacada, como no Complexo 

Hospitalario Universitario de Ourense (CHUOU), no Complexo 

Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) ou nos 

servizos de urxencias dos centros hospitalarios de Pontevedra. Algunhas 

destas situacións, como é no caso do CHUOU, constátase de maneira 

repetida este escenario. 

 

Os graves problemas xurdidos nos servizos de urxencias por saturacións 

provocan problemas de retrasos inasumibles para unha correcta atención, 

como puideron ser de máis de 8 horas no caso de Pontevedra para pacientes 

de elevada idade para os que agravamento da súa urxencia pode causar 

males maiores, mentres que dende os estamentos directivos esta situación 

foi cualificada de “normal” (La Voz de Galicia, 3 de xaneiro de 2017), 

como tamén apuntaron que “non foi necesario abrir máis camas nin tomar 

medidas excepcionais” no caso de Hospital Álvaro Cunqueiro a pesares de 

estar os corredores cheos de camas con pacientes esperando hospitalización 

e que o persoal profesional falaba da maior saturación rexistrada nunca 

nese hospital (La Voz de Galicia, 6 de decembro de 2016). No caso do 

CHUS, sindicatos profesionais apuntan á existencia dun 25 % dos espazos 

de atención en urxencias que están baleiros, e máis de medio centenar de 

camas pechadas impedindo a hospitalización de moitos e moitas pacientes. 

Neste punto, Inspección de Traballo xa ten advertido varias veces sobre o 

incumprimento da normativa que supón ter camas nos corredores (El 
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Correo Gallego, 3 de xaneiro de 2017). Cabe recordar que a Valedora do 

Pobo solicitou información á xerencia do CHUS neste mesmo novembro 

pola existencia de casos semellantes, que foron denunciados por propio 

persoal do centro. O caso do CHUOU presenta, tamén, unha situación 

repetida pois no pasado mes de novembro viuse nunha situación parecida, 

apuntando os profesionais que nestes últimos casos o persoal era 

“insuficiente” e existía “falta de medios materiais” (La Región, 3 de 

xaneiro de 2017).  

 

A pesares de ser inicialmente atribuído, por parte das distintas xerencias e 

responsables da Consellería de Sanidade, a picos de asistencia a urxencias 

por parte das persoas pacientes, e dificilmente previsibles, a realidade que 

amosan os e as profesionais é ben distinta. Os colectivos de profesionais 

sanitarios, especificamente aqueles de urxencias, e tamén as xuntas de 

persoal dos centros hospitalarios, refiren habitualmente a existencia de 

causas previsibles e subsanables acerca destes casos. Por un lado apúntase 

a deficiente dispoñibilidade de recursos materiais e persoais, que fan 

imposible afrontar con plenas garantías asistencias unha saturación como as 

sinaladas. O persoal profesional sanitario, que salvan as situacións a base 

de sobreesforzos e prolongacións das súas xornadas, apunta a necesidade 

de incorporar máis persoal para estes servizos de urxencias. Por outro lado, 

existen patróns de previsión que non se están a ter en conta por parte das 

xerencias dos centros, en relación ao calendario e coa chegada de 

epidemias como a gripe.  

 

A pesares desta información persistente sobre a posibilidade de mellorar a 

calidade do servizo para as situacións de dificultades previsibles, séguense 

a producir saturacións que contribúen a unha maior dificultade no 

tratamento, que deriva en complicacións para os e as doentes. As largas 

esperas nas salas antes de ser atendidos, o agrupamento de camas en 

corredores, as difíciles condicións en que os e as pacientes son atendidas e 

postos en repouso en salas non adecuadas e outras cuestións que son 

referidas polos e polas pacientes e polos e polas profesionais, son motivo 

dunha diminución da calidade do noso sistema sanitario froito dunha 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Como valora a Consellería de Sanidade os problemas de saturacións das 

urxencias que se dan a miúdo nos centros hospitalarios de Galicia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2017 

 
  

  Asdo.: Julio Torrado Quintela 

    Noela Blanco Rodríguez 

  Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 07/08/2017 16:03:42 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 07/08/2017 16:03:48 
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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 en Pleno.  

 

A implantación das Estruturas Organizativas de Xestión Integral (EOXI) no 

ano 2011 supuxo unha aposta da Consellería de Sanidade por retirar 

competencias, persoal e capacidade de decisión aos hospitais comarcais a 

favor dos grandes hospitais das cidades. Tanto a dotación de recursos, 

materiais e humanos, como as decisións sobre estrutura, funcionamento e 

organización asistencial se foron progresivamente perdendo nos hospitais 

comarcais. O caso do Hospital do Salnés resulta paradigmático desta 

situación. A implantación das EOXI recibiu contestación e 

desconformidade por parte de alcaldes de toda a zona de influencia do 

hospital, que manifestaron o seu rexeitamento á perda de condición de área 

sanitaria e alertaron da consecuente perda de servizos que traería.  

 

Dende a implantación da EOXI, o Hospital do Salnés vén perdendo 

progresivamente servizos organizativos e asistenciais. O servizo de 

Neuroloxía consiste agora na visita dun especialista de Pontevedra tres días  

 á semana. Ademais este servizo soamente se ofrece aos habitantes de 

Vilagarcía e Vilanova, mentres que o servizo de Cardioloxía só atende a 

habitantes de Vilagarcía. O resto da comarca non ten esa dispoñibilidade. O 

servizo de Neuropediatría foi directamente enviado a Pontevedra, quedando 

o Hospital do Salnés sen un especialista do que antes dispoñía. Non é 

posible realizar cirurxía maior ambulatoria; perdeuse o aparato de 

telemando que se levou para Pontevedra, onde non había. A terceira planta 

permanece pechada 4 meses ao ano, perdendo capacidade e deteriorando a 

calidade asistencial no servizo de paliativos. A xerencia de atención 

primaria derivouse directamente a Pontevedra, perdendo contacto cos 

médicos de primaria, e capacidade de planificación e acción.  

 

Na cuestión organizativa, a área perdeu a existencia dun almacén, que 

agora se atopa en Negreira e tarda días en servir as peticións. O servizo de 

subministracións retirouse para Pontevedra, ao igual que case o total do 
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servizo de informática, do que permanece unicamente un traballador. O 

servizo de cita previa soamente está aberto de mañá, polo que as persoas 

que acudan pola tarde non poden tramitar a súa cita. Non existe servizo de 

contabilidade no Hospital do Salnés, xa que está derivado a Pontevedra 

impedindo ao centro levar o seu propio orzamento.  

 

Un problema engadido preséntase coa terceira planta do Hospital, que xa 

tivo problemas para a súa apertura pola reticencia do Partido Popular. Esta 

é pechada en varios momentos do ano, fundamentándose por parte da 

xerencia en criterios de non necesidade asistencial, se ben cando estes 

peches se producen resultan en saturacións dos sistemas de urxencias e 

demoras na hospitalización (e aceleración das altas). Este peche ten sido 

denunciado pola xunta de persoal da área, que desvelou que as intencións 

reais están na redución de persoal traballando no Hospital, evidenciando 

que existen criterios económicos para a toma de decisións asistenciais.  

 

Ante esta situación o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Como valora o Goberno galego a perda de servizos do Hospital do Salnés 

dende que se implantaron as EOXI?  

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 10:33:49 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 10:33:56 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e María Dolores Toja Suárez, deputado e 

deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

Pleno. 

 

As rías galegas supón un dos bens naturais máis relevantes que ten a nosa 

Comunidade Autónoma e supón, ademais, unha fonte de riqueza non so de 

carácter medioambiental senón tamén económica por ser un recurso dada a 

súa produtividade en termos marisqueiros. Froito desto, existe unha gran 

preocupación sobre o estado do saneamento das rías galegas, pois os 

problemas asociados á contaminación e o mal estado das augas e os fondos 

das rías deriva en perdas económicas relevantes por problemas de 

extracción e redución tanto de tamaño dos produtos como da súa cantidade.   

 

A Unión Europea advertiu en diversas ocasións dos problemas de 

saneamento das rías galegas e a súa repercusión sobre a actividade 

extractiva. Froito destas advertencias, e das visitas de delegados/as do 

organismo europeo,  xa en 2013 produciuse un informe de amoestación, 

con avisos de sancións sobre os futuribles fondos Feder, entre outras 

cuestións, e España foi sancionada polo estado das rías galegas. 

 

O sector marisqueiro vén manifestando continuamente o seu rexeitamento 

ao desleixo da Xunta de Galicia na acción de atención ás rías, en liña co 

sinalado pola UE, así como a aposta pola especial protección das zonas en 

que se cultivan bivalvos, instando á Xunta de Galicia a negociar a 

implantación destas medidas en cooperación coas institucións europeas.  

 

En contra desto, o sector comproba con tristeza como existen promesas 

continuamente incumpridas sobre medidas de saneamento, como por 

exemplo os 11 millóns de euros que no propio 2013 prometeu o entón 

conselleiro de Medio Ambiente Agustín Hernández para a ría de Arousa, e 

do que non existiu ningunha nova posterior.  

 

Mentres tanto, o sector marisqueiro segue véndose obrigado a parar a súa 

actividade durante o ano froito dos problemas xerados por esta 
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contaminación, como se pode comprobar en datos ofrecidos polo propio 

sector que apuntan a un descenso de especies, dende 2010 a 2016, época na 

que se perdeu máis da metade da produción en produtos como a vieira ou a 

volandeira ou o berberecho, e tamén de relevancia na ameixa. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Que valoración cree a Xunta de Galicia que faría hoxe unha delegación da 

Unión Europea se volvese a visitar as rías galegas para avaliar o seu estado 

de saneamento? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

        María Dolores Toja Suárez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 10:36:02 

 
María Dolores Toja Suárez na data 08/08/2017 10:36:07 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, Juan Manuel Díaz Villoslada e Noela Blanco 

Rodríguez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno.  

 

No ano 2008 o Goberno galego chegou a un acordo retributivo cos 

sindicatos do eido sanitario, acerca das condicións salariais e de calidade de 

traballo, que colocarían aos traballadores e traballadoras galegas na liña 

media do conxunto de España.  

 

No ano 2009 a Consellaría de Sanidade, por decreto, suspendeu a 

aplicación dos acordos de condicións de traballo e mellora retributiva do 

persoal estatutario que se asinaran no ano anterior, fundamentándose nunha 

difícil situación económica e á espera dunha pronta recuperación.  

 

Transcorridos 8 anos dende aquilo, o Goberno galego fai balance positivo 

dos recursos económicos e da suposta boa xestión da Xunta de Galicia, e o 

amosa como proba a través do incremento retributivo do 7,5 % para o 

presidente da Xunta de Galicia e do 7 % para os altos cargos. Na 

actualidade, non entanto, segue sen retomarse o diálogo necesario para 

retomar novas negociacións para actualizar aquel acordo, e os traballadores 

e traballadoras sanitarias seguen á cola das condicións laborais e salariais 

do resto de España. Estas condicións fan referencia ás retribucións 

especificas referentes, por exemplo, a un tratamento axeitado das 

prestacións de servizo en datas e horarios sinalados, como o traballo a 

quendas, os domingos e festivos, gardas os días 24,25, 31 de decembro e 1 

de xaneiro. O sector sanitario non responde ás mesmas necesidades que a 

maioría dos demais servizos, e o tipo de atención tampouco. Non entanto 

os seus e as súas traballadoras deben poder conciliar a súa actividade 

laboral nun sector tan específico como a súa vida familiar e social. 

 

As organizacións sindicais veñen demandando continuadamente que se 

retomen as mesas de negociación, que sirvan para avanzar nas 

posibilidades de novos acordos que permitan ao persoal sanitario alcanzar 

condicións merecidas para a súa labor. 
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Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Por que o Goberno galego non mantén xuntanzas periódicas coas 

organizacións sindicais para alcanzar novos acordos retributivos para o 

Sergas? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

A diabetes é unha grave enfermidade crónica que se desencadea cando o 

páncreas non produce suficiente insulina, o que dificulta a regulación do 

nivel de azucre na sangue, ou cando non pode utilizar con eficacia a 

insulina que produce. A diabetes é un importante problema de saúde 

pública e unha das catro enfermidades non transmisibles (ENT) 

seleccionadas polos dirixentes mundiais para intervir con carácter 

prioritario.  

 

No seu informe mundial sobre a diabetes de 2016, a OMS sinala que a 

prevalencia da enfermidade vén aumentado de maneira exponencial nos 

últimos anos chegando a estimarse que nos últimos 20 anos multiplicouse 

por catro a prevalencia, ata chegar en 2014 a unha cifra superior aos 400 

millóns de persoas afectadas no mundo (algo máis dun 8 % dos maiores de 

18 anos). Este mesmo informe cita que en 1,5 millóns de persoas faleceron 

no mundo como consecuencia directa da diabetes no ano 2012, e estímase 

que algo máis de 2 millóns o fixeron por causas relacionadas.  

 

En Galicia, os colectivos de persoas afectadas pola diabetes veñen 

manifestando os seus problemas no tratamento que se administra, 

especialmente no relacionado coas agullas. A calidade destas é 

manifestamente mellorable, o que produce problemas importantes. En 

moitos dos casos as persoas enfermas sofren a rotura de agullas no seu 

corpo, hematomas por causa de ter que reiterar os intentos nas picadas e 

dores asociados á mala calidade e á persistencia e reiteración das picadas. 

Ademais existen problemas asociados ás cantidades e doses que se deben 

administrar, pois se producen problemas de extravasación na aplicación da 

insulina, e tamén a oclusión das agullas debido á súa calidade xera que non 

se subministre a cantidade de insulina necesaria. Contando con que hai 

persoas enfermas que se pinchan unha vez ao día, pero outros o teñen que 

facer máis de unha, estamos a falar dun problema persistente que necesita 

unha solución. 
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A empresa subministradora de agullas modificou o modelo a utilizar, 

substituíndo as anteriores agullas “BD” polas novas “PIC”, que son 

rexeitadas de maneira habitual nos lugares onde se utilizan pola súa mala 

calidade e por provocar os problemas sinalados.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

É consciente a Xunta de Galicia das queixas continuadas das persoas 

afectadas de diabetes sobre a calidade das agullas? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 10:38:44 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 10:38:48 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, Juan Manuel Díaz Villoslada e Patricia Vilán 

Lorenzo, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O Goberno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero constituíu en 2008 

a Comisión Estatal contra a violencia, o racismo, a xenofobia e a 

intolerancia no deporte (Comisión Antiviolencia para o Deporte). A 

continuada e crecente relevancia de diversos feitos de carácter violento 

asociados ao deporte, especialmente ao deporte de masas e os de maior 

afluencia de público, mobilizou unha alerta relevante para tomar esta 

iniciativa que avaliara de maneira específica, e con competencias 

sancionadoras no eido deportivo, as accións e actitudes violentas no eido 

deportivo. A Lei do deporte de Galicia adquire tamén algunhas 

competencias na materia. 

 

Existen problemáticas sinaladas en tres eidos específicos: violencia 

intergrupal, asociada as condutas agresivas e hostís entre afeccións; 

violencia machista, relacionada con conceptos estereotipados do deporte 

dende un punto de vista machista e discriminatorio; e violencia xenófoba, 

que se manifesta no rexeitamento e desprezo cara ás persoas de razas e/ou 

culturas distintas. Todos eles teñen unha importancia fundamental e deben 

afrontarse dende puntos de vista semellantes, baseados nunha 

regulamentación esixente e tamén, e sobre todo, nun conxunto de accións 

sociopedagóxicas e educativas encamiñadas a difundir actitudes e condutas 

baseadas en valores universais, especialmente a desenvolver entre os 

menores de idade. 

 

As políticas desenvolvidas ata o de agora, con máis ou menos apoio 

gubernamental dende aquel 2008, foron ofrecendo resultados salientables 

que xeraron un certo avance neste campo. Non entanto, seguen existindo 

problemas asociados á violencia no deporte, nalgúns casos con resultados 

dramáticos que se cobran incluso vidas humanas, e noutros casos que 

derivan cara problemas de actitude machista e/ou xenófoba. Este tipo de 

actitudes recibe crítica e combate por parte das administracións, dos medios 
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de comunicación, de referentes sociais, do conxunto da sociedade e tamén 

dos propios deportistas, mais existen aínda actitudes que, por moi poucas 

numericamente que sexan, contribúen a limitar a capacidade de acción e 

influencia de todos os axentes que traballan en sentido positivo. Existe, por 

tanto, unha tolerancia social aínda latente que protexe e sostén a existencia 

de condutas e actitudes manifestamente reprobables. 

 

O informe da UNESCO “Colour, what colour?” de 2015 apunta a 

existencia dun problema irresoluto de racismo no fútbol, e para confrontalo 

apuntan unha boa serie de medidas en torno a tres eixos de actuación: 

tomar en serio ás afeccións deportivas, arriscar e innovar nas medidas a 

levar a cabo, e actuar en conxunto coa universidade e os investigadores 

sociais.  

 

Non sendo Galicia unha das comunidades autónomas que presenta maior 

índice de problemas asociados á violencia no deporte, e existindo exemplos 

contrarios moi relevantes e exemplares de clubs de elite e de afeccionados 

(por exemplo: “El CB Nigrán rinde homenaje a las víctimas de violencia de 

género”, Faro de Vigo 19.11.2016, seguen existindo problemas que é 

necesario afrontar de maneira concreta (“somos iguales, somos humanos”, 

La Voz de Galicia 23.01.2017). As divisións semiprofesionais e 

afeccionadas do deporte, especialmente dos deportes maioritarios e 

concretamente do fútbol, merecen unha atención específica que ha de 

facerse con datos e propostas concretas dende Galicia. 

 

Coñecendo que a Comisión Antiviolencia para o Deporte ofrece un informe 

anual cos datos agrupados para toda España, sería de relevancia coñecer 

estes datos desagregados para Galicia. O último informe da Comisión foi 

para a tempada deportiva 2015-2016. A partir dos datos sería posible 

deseñar planes e actuacións mais específicos e eficientes para afrontar os 

problemas existentes.  
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Por todo isto, os deputados e a deputada que asinan formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Como valora a Secretaría Xeral para o Deporte a situación en Galicia en 

relación a violencia asociada ao deporte? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Patricia Vilán Lorenzo 

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 10:40:22 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/08/2017 10:40:27 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/08/2017 10:40:33 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, Juan Manuel Díaz Villoslada, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo e Noela Blanco Rodríguez, deputados e deputadas 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

No ano 1986, o Concello de A Coruña estableceu un convenio de 

colaboración co Insalud para a atención da saúde mental infanto - xuvenil. 

O Insalud asumía a dotación do psiquiatra e o concello aportaba os recursos 

materiais (consultorio na rúa Cabo Ponte Anido, diverso material funxible, 

etc) e completaba os recursos humanos (traballadora social, psicóloga e 

persoal administrativo).  

 

Posteriormente se reabriu o Hospital Materno – Infantil, ou Hospital Teresa 

Herrera, establecéndose unha Unidade de Saúde Mental Infanto - Xuvenil 

nese centro hospitalario dotada cun psiquiatra, psicólogo e enfermeira, todo 

persoal adscrito naquel momento tamén ao Insalud, pero integrado no 

Sergas a partires do 1991.   

 

Na actualidade, é a única Unidade de Saúde Mental Infanto - Xuvenil da 

área sanitaria de A Coruña e atende a unha poboación de 0-16 anos de 

aproximadamente 515.000 persoas.  O Plan estratéxico de saúde mental 

2006-2011 asume como recomendación que existan 2 unidades para esta 

área sanitaria, recoñecendo a existencia dunha soa e sinalando a necesidade 

de incorporar unha a maiores. 

 

Ademais, no ano 2012, o Concello de A Coruña decidiu trasladar o 

consultorio da rúa Cabo Ponte Anido, local que única e exclusivamente se 

dedicaba a consulta de Psicoloxía, ao Centro Cívico de Eirís. No centro 

cívico non se cumpren os requisitos legais de confidencialidade e de 

protección da historia clínica, que nese centro se realizan en soporte papel, 

cuestión que implica unha clara desprotección dos datos de carácter persoal 

do usuario e que ademais establece unha falta de coordinación entre os 

distintos membros da equipa asistencial.  

A maiores das dificultades de atender a unha poboación dese tamaño cun 

reducido número de persoal, non ten sentido nin a duplicidade de recursos 

43883



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 

nin que un Concello asuma o coidado da saúde mental infanto – xuvenil 

que corresponde ao Sergas.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera a Xunta de Galicia oportuna a situación actual da Unidade de 

Saúde Mental Infanto – Xuvenil para toda a área sanitaria de A Coruña? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

   Noela Blanco Rodríguez 

Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 10:43:09 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/08/2017 10:43:14 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/08/2017 10:43:20 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 10:43:23 

 

43884



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández 

Fernández e María Luisa Pierres López, deputadas e deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

A Edar de Aguións, no concello de A Estrada, supón dende hai tempo un 

motivo de preocupación para os habitantes deste concello, pois estanse 

detectando de maneira continuada vertidos de fecais que se poden observar 

na minicentral de Barbude.  

 

En recentes datas foron publicados resultados de análises químicos das 

augas, realizados en lugares anteriores (Ponte Nogueira) e posteriores ao 

paso da auga pola Edar (incorporación das augas ao río Liñares). Os 

resultados veñen de amosar un nivel de potabilidade que non entra dentro 

do nivel B, amosando índices de amonio de 19,9 miligramos/litro, o que 

multiplica por 150 os valores atopados nas augas anteriores á depuradora e 

por 30 os valores para aceptar dito nivel B de potabilidade. Cabe lembrar 

que o amonio fórmase pola descomposición da urea de ouriños. Esas 

propias mostras presentaron elevadísimas cantidades de colonias de 

coliformes, o que conleva a presenza de E Coli e estreptococos no auga que 

a fan perigosa para o uso. 

 

O río Liñares, do que foron tomadas estas mostras, verte as súas augas ao 

Ulla, que rega o concello de A Estrada e a toda a comarca. As e os veciños 

apuntan a súa inquietude, e demandan medidas para evitar que a 

contaminación se espalle máis. Os problemas derivados de contaminación 

teñen un evidente efecto medioambiental e poden danar os cotos de salmón 

do propio río Ulla. 

 

A pesares destas evidencias, que as e os veciños veñen alertando hai tempo, 

o Concello de A Estrada sostén que a calidade das augas é aceptable e nega 

a existencia do problema na Edar de Aguións. 
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Por todo o exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que medidas pensa tomar a Xunta de Galicia ante os datos de 

contaminación da auga no entorno da Edar de Aguións? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 10:44:29 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/08/2017 10:44:34 

 
Raúl Fernández Fernández na data 08/08/2017 10:44:38 

 
María Luisa Pierres López na data 08/08/2017 10:44:43 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

O Consello da Xunta de Galicia do 20 de novembro do 2014 autorizou, á 

Fundación Pública de Urxencias Sanitarias 061, a renovar os contratos con 

empresas de transporte sanitario urxente.  

 

O concurso foi dividido en 14 lotes territorializados cunha duración de 

catro anos e un custo global de 121´6 millóns de euros. Os pregos de 

condicións do concurso incluían varias novidades, especialmente a 

clasificación empresarial que ata ese momento non era esixida. Doutra 

banda a oferta económica ponderaba igual ca oferta técnica. Dese xeito 

poderían concorrer empresas en condicións de licitar mesmo por baixo do 

custo ou mediante prácticas de incumprimento da lexislación laboral. O 

concurso provocou unha ampla protesta do sector galego constituído por 

pequenas empresas que de súpeto atoparanse sen clasificación e 

competindo con grandes grupos. A metade dos lotes foron adxudicados a 

unha empresa foránea.  

 

As empresas reclaman condicións de contratación que permitan a 

concorrencia e non exclúan de facto ás empresas galegas. Poñen de 

manifesto que supoñendo a contratación pública da Xunta de Galicia máis 

do 90 % da actividade do sector, as condicións concursais deben favorecer 

a súa existencia e non ofrecer un sesgo favorable ós grandes grupos, todos 

alleos á Galicia. A normativa actual impón elevados investimentos en flota 

que caso de non recibir adxudicación pública non son reutilizables noutra 

actividade.  

 

Cabe lembrar, como denunciou o Grupo Parlamentario Socialista no seu 

momento, que no concurso anterior a empresa principal adxudicataria, 

representada por un ex-alto cargo do PP, coñeceu un incremento meteórico 

da súa facturación no sector público, sempre en institucións do mesmo 

partido. Esa mesma empresa, que acumula distintas denuncias, foi 
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denunciada xudicialmente por dispoñer, presuntamente, de información 

privilexiada, previa ó concurso. 

 

O 16 de setembro de 2015 en Pleno, e o 23 do mesmo mes na Comisión 3ª, 

o Grupo Parlamentario Socialista realizou sendas preguntas sobre este 

tema, recibindo respostas inconcretas e rexeitando calquera problema 

existente ao respecto. Este proceso xudicial investiga se puido haber 

prevaricación, tráfico de influencias e información privilexiada no concurso 

convocado pola Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, 

dependente do Sergas, e a adxudicación pon unha contía de 121,6 millóns 

de euros.   

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Que valoración fai o Goberno galego sobre o proceso xudicial e as 

evidencias específicas sobre presunta información privilexiada por parte 

dunha empresa concreta? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 10:46:14 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 10:46:19 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, Juan Manuel Díaz Villoslada e Noela Blanco 

Rodríguez, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Que a dopaxe non é soamente un problema do deporte profesional é algo 

coñecido. O que resulta alarmante é que o consumo de substancias coa 

finalidade de mellorar o rendemento deportivo prodúcese cada vez con 

maior asiduidade e intensidade no deporte amateur, tal e como ten 

concluído un recente estudio liderado pola Universidade de Granada 

(Zabala, Morente-Sánchez, Mateo-March e Sanabria, 2014), e como así 

tamén recoñeceu en 2015 a propia Axencia Española de Protección da 

Saúde no Deporte.  

 

A crecente moda da práctica de deportes extremos, e a proliferación de 

eventos populares que poñen ao límite ao corpo das e dos participantes, 

veñen incrementando o abuso de medicamentos, substancias sen control e 

ilegais co conseguinte problema de saúde pública.  

 

A motivación monetaria de certas competicións, e o afán de superación, 

conducen en moitos casos non soamente a que os deportistas afeccionados 

consuman produtos prohibidos, senón que recorran a substancias 

farmacolóxicas sen receita médica, mesturas de substancias dopantes con 

medicamentos ou outros produtos nutricionais, entre outras prácticas, con 

fin de mellorar os seus resultados e rendemento en tempo récord e poñendo 

con elo gravemente en risco a súa saúde. 
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Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

É consciente o Goberno galego da problemática existente sobre o aumento 

de consumo de substancias potencialmente perigosas para a saúde no eido 

do deporte afeccionado? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 10:46:45 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

A Federación de Asociacións de Celíacos de España define que a 

enfermidade celíaca é unha intolerancia permanente ao glute do trigo, 

cebada, centeo e probablemente avena, que se presenta en individuos 

xeneticamente predispostos, caracterizada por unha reacción inflamatoria, 

de base inmune, na mucosa do intestino delgado que dificulta a absorción 

de macro e micronutrientes. 

 

Estímase que a prevalencia da enfermidade está en torno ao 1 %, sendo 

máis frecuente nas mulleres, cunha prevalencia do dobre que nos homes. 

 

Unha porcentaxe importante de pacientes (en torno ao 75 %) estímase que 

están sen diagnosticar debido, na súa maior parte, a que a enfermidade 

celíaca se ten relacionado exclusivamente, coa súa forma de presentación 

clínica. Non entanto, o recoñecemento doutras formas atípicas de 

manifestarse, oligo e asintomáticas, combinadas coa maior e mellor 

utilización das probas complementarias dispoñibles, teñen permitido poñer 

de manifesto a existencia de diferentes tipos de enfermidade celíaca. 

 

Un problema engadido á propia enfermidade é a dificultade en planificar e 

adecuarse a unha dieta axeitada. A pesares dos avances que se veñen 

realizando nos últimos tempos, o acceso aos produtos sen glute aínda é 

complexo e, sobre todo, caro. Os produtos para celíacos están gravados de 

maneira elevada e manteñen o IVE no 21 % por estar cualificados como 

produtos dietéticos, cando en realidade son unha necesidade, prescrita por 

especialistas sanitarios, para unha parte da poboación. 

 

En agosto de 2016, como campaña electoral, o actual presidente da Xunta 

de Galicia anunciou como medida principal do seu inicio de campaña que 

solicitaría ao Goberno de España que se reducise o IVE dos produtos sen 

glute. Non entanto, ningunha noticia sobre este tema se volveu a producir e 

non houbo cambios na lexislación fiscal sobre a cuestión.  
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Por que o Goberno galego non levou a cabo unha medida que prometeu 

como fundamental no inicio da campaña electoral? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 10:48:36 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 10:48:52 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

O calendario vacinal é un elemento que provoca moita atención entre os 

pais e nais e que como é normal, xera inquietude e incertezas en canto se 

produce unha alteración ou problema ao redor.  

 

Nos últimos tempos véñense producindo situacións problemáticas respecto 

das vacinas no Servizo Galego de Saúde. Existen déficits xa sinalados, 

como o da tose ferina, que está limitada para a súa aplicación dende 2015 

froito de que os laboratorios farmacéuticos que a producen alegaron 

problemas de elaboración pola complicación na produción dalgún dos 

compoñentes. O resultado é que esta vacina está suspendida na aplicación 

para os nenos e nenas de 6 anos, dende hai xa case 2 anos, aplicándose 

apenas unha inxección de carga baixa. Esta medida afecta a 46.764 nenos e 

nenas de Galicia que cumpriron 6 anos nos anos 2015 e 2016, segundo 

datos do Instituto Galego de Estatística, que foron os grupos de aplicación 

esta medida. A pesares dos recentes anuncios da Consellería de Sanidade 

da próxima recuperación da vacina, o certo é que non existe previsión 

certeira de datas nin compromiso formal de recuperación da vacina nun 

prazo determinado.  

 

Nos últimos días engadiuse un problema de vacinas á situación existente, 

xa que a Consellería de Sanidade vén de anunciar que, por un problema de 

falta de subministro que declaran as farmacéuticas que os elaboran (Glaxo-

Smith-Kline e Sanofi Aventis), suspende a aplicación da vacina do Tétanos 

– difteria para os nenos e nenas que deberan aplicar a dose de recordo no 

2017 ao cumprir 14 anos, franxa que no ano 2016 englobaba a 21.346 

rapaces e rapazas de Galicia (Instituto Galego de Estatística). As 

explicacións da Consellería de Sanidade limítanse a restar importancia á 

propia vacina, e a argumentar que dado que existirán menos vacinas a 

disposición o seu uso se reducirá aos casos de maior necesidade segundo 

criterio clínico. A comunicación oficial da consellería afirma sobre esta 

vacina que a súa perda “non supón ningún risco incrementado” e que os 
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nenos e nenas están “perfectamente protexidos” fronte a estas 

enfermidades, o que xera a dúbida sobre se, dado isto, era necesaria 

anteriormente.  

 

Un dos elementos que causa maior desagrado na sociedade é a percepción 

de que as alteracións nas vacinacións están suxeitas unicamente a criterios 

de dispoñibilidade por parte das farmacéuticas, e que isto pode responder a 

criterios empresariais e non clínicos ou de produción. Así mesmo, existe 

incerteza sobre a posición que a Administración pública está a tomar fronte 

á industria farmacéutica, e o nivel de exixencia e rigorosidade no 

funcionamento que se está a demandar ás empresas que teñen contratos, de 

elevadas contías, para a subministración de produtos farmacéuticos coa 

administración. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

É consciente o Goberno galego de que a súa errática e variable política 

sanitaria no correspondente ao calendario vacinal produce incertezas e 

intranquilidade nas familias galegas? 

 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 10:52:33 
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Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 10:52:38 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

A finais de 2015 rematouse de construír en Cambados o demandado centro 

de día, iniciado un ano antes, que supoñía unha necesidade para a vila e que 

foi motivo de diversos anuncios e unha presumible imaxe electoral do 

compromiso da Xunta de Galicia con Cambados durante as eleccións 

municipais de maio de 2015. O cambio de Goberno municipal provocou un 

enfriamento das relacións do Goberno autonómico co local, e o centro de 

día pasou a ser un elemento tamén simbólico, neste caso das dificultades 

para culminar as promesas da Xunta de Galicia fronte ao Goberno 

municipal actual. 

 

O centro de día quedou sen equipamento, e sen orzamentos para dotalo en 

2016, pois se incluíu para este fin unha sorprendente partida de 12,99€. 

Durante o ano, as promesas foron de implementar os fondos necesarios nos 

orzamentos de 2017 para equipar os mobles necesarios e os arranxos 

básicos para poder abrir o centro e poñelo en funcionamento. O delegado 

da Xunta de Galicia para a provincia de Pontevedra, José Manuel Cores 

Tourís, quen fora ademais alcalde de Cambados, comprometeu que o 

compromiso da Xunta de Galicia era poñer en marcha o antes posible o 

centro de día durante a súa visita institucional ao Concello de Cambados no 

25 de novembro de 2016. A Consellería de Política Social apuntou a marzo 

como data para poder abrir, apoiándose no esforzo que se podería facer nos 

orzamentos de 2017, a pesares de que avanzou que se faría con menos 

prazas das previstas (20 fronte as 40 que inicialmente se preveran). A 

Xunta de Galicia valorou en 90.000€ o custo do equipamento necesario. 

Finalmente, os orzamentos de 2017 inclúen unha contía de 75.000€, sen 

que existira motivación para esa diminución. O Grupo Parlamentario 

Socialista presentou emenda aos orzamentos solicitando incrementar esa 

partida en 10.000€ para aproximala á inicialmente sinalada. 

 

Ademais do custo do equipamento do centro de día, a demora na súa 

apertura provocou un deterioro da instalación, e que fora obxecto de actos 
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vandálicos que provocaron algún dato na edificación. A conxunción desto 

coa necesidade de que o centro sexa equipado segundo foi comprometido, e 

a previsión para equipalo e dotalo de servizos que permitan o progresivo 

aumento de prazas ata chegar ao comprometido inicialmente son cuestións 

que non poden quedar sen resolver. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Pode garantir o Goberno galego que terminará a dotación de equipamento e 

servizos do centro de día de Cambados para que estea dispoñible para a súa 

apertura no menor tempo posible? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 10:53:26 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 10:53:31 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

O 14 de setembro de 2016, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea 

(TXUE) emitiu unha sentencia pola que considera que a concatenación 

indefinida de contratos temporais no sector sanitario público de España é 

contraria ao dereito comunitario. Galicia non é allea a este problema, e xa 

existe xurisprudencia ao respecto, anterior incluso á resolución do TXUE 

que falla a favor de traballadores e traballadoras que reclaman a condición 

estrutural do posto de traballo que ocupan eventualmente. En abril do 2016, 

o TSXG emitiu unha sentencia que resolvía así a reclamación de 

traballadores e traballadoras da sanidade galega que ocuparon postos de 

traballo de maneira eventual continuada durante anos, sinalando que este 

modo de contratación trataba de ocultar por esa vía fraudulenta, unha 

contratación indefinida de persoal. 

 

Esta situación non fai máis que pon de relevo a precarización do emprego 

sanitario en Galicia e no conxunto de España, como consecuencia dos 

recortes en financiamento e diversas medidas de conxelación do emprego 

público estable incluídas nas Leis de acompañamento dos orzamentos. 

  

Todo elo ten impedido a correcta reposición e empregadas e empregados 

públicos que se xubilan. Dita precarización de emprego público ten 

diversas consecuencias. Dende logo a calidade do emprego é menor para os 

traballadores e traballadoras, que ven como o seu traballo se trocea en 

múltiples contratos por horas para tarefas que son permanentes pola súa 

natureza. Pero dende logo tamén ten consecuencias sobre a calidade de 

asistencia ás e aos pacientes debido á enorme rotación e discontinuidade 

dos e das profesionais nos postos de traballo, falta de motivación, de 

destrezas axeitadas para postos que requiren experiencia e habilidades 

específicas, ademais do coñecemento do medio e os instrumentos do 

traballo. Todo el resta eficacia ao desempeño do empregado e empregada, 

xerando a corto e medio prazo un maior custo para o sistema xa que o 

funcionamento colectivo do sistema resíntese por elo. Hai que ter en conta, 
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ademais, os perigos da incerteza e inseguridade das condicións de traballo, 

que provocan maiores tensións e inquedanzas nos profesionais, e que 

sumadas aos sobreesforzos realizados pola reducida presenza de máis 

persoal contribúe a abrir as portas de enfermidades laborais como estrés ou 

burnout.  

 

Esta situación ten sido xa denunciada polas organizacións sindicais e 

colexiais españolas en múltiples ocasións. Así, a Organización Médica 

Colexial española calcula que solo un de cada dous médicos/médicas do 

Sistema Nacional de Saúde dispón de un contrato de carácter estable e, dos 

que non o teñen, máis do 40 % traballan en situación de precariedade. Entre 

os médicos/médica que traballan sen contrato indefinido, a media é de 7 

contratos por ano. A situación é similar entre as e os profesionais de 

enfermería e de outras profesións sanitarias.  

 

A enorme e disparatada concatenación de contratos temporais denunciada 

polas organizacións sindicais non é senón o reflexo dunha gran bolsa de 

contratos eventuais estruturais, é dicir prazas de natureza permanente que 

non dispoñen de praza estrutural recoñecida (prazas sen código). Por elo 

non basta coa simple reposición de praza recoñecidas, xa limitada ao longo 

dos últimos anos de goberno do PP polas taxas de reposición impostas ás 

comunidades autónomas, que chegou a estar apenas no 10 % nas OPE ata 

2015, senón que requiren dun esforzo de recoñecemento de prazas 

estruturais que solo os servizos autonómicos de saúde poden realizar en 

función da súa propia planificación e organización dos servizos 

asistenciais.  

 

Recentemente, na primeira metade do  mes de febreiro, a Consellería de 

Sanidade da Xunta de Galicia anunciou unha OPE de 820 prazas que, no 

caso de que desaparecera a taxa de reposición tal e como demandan os 

colectivos sindicais, se duplicaría. Non entanto, o presidente da Xunta de 

Galicia anunciou en Pleno o 23 de febreiro a condición imposta de que 

foran aprobados os orzamentos estatais para dar vía libre a esa OPE 

autonómica. Tal vinculación supón un condicionante impropio para unha 

situación político-laboral como a existente e un chantaxe inaceptable, pois 

o escenario para a sanidade galega non precisa e ser utilizado como arma 

para negociacións doura índole.  
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten o Goberno galego previsto tomar medidas propias para paliar os 

problemas de persoal na sanidade galega dado que é unha competencia 

autonómica? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 10:54:53 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 10:54:58 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

O sistema público de saúde vén sufrindo nos últimos 8 anos unha 

saturación de recortes en recursos persoais e materiais que, como se vén 

advertindo continuamente, redunda nun déficit asistencial por non ter 

capacidade de atender correctamente a todas as demandas coa maior 

calidade posible. 

 

A pesar desto, o Sergas segue mantendo algún servizo que non sofre estes 

recortes, como é a existencia de capeláns e espazos relixiosos católicos 

dentro dos centros hospitalarios. A dificultade para obter datos oficiais ao 

respecto impide facer un estudio preciso, pero se calculan 45 capeláns 

dentro da rede de hospitais, que lle supoñen á Consellería de Sanidade máis 

de 700.000 euros anuais para cubrir un servizo que corresponde ao ámbito 

persoal e privado.  

 

Dende sempre, a apelación as tradicións e costumes serviu para continuar 

con este servizo, pero a actualidade de necesidade de axustar os recursos, 

así como a maior facilidade das persoas para verse atendidas polas distintas 

relixións que desexen profesar u practicar, e a condición aconfesional de 

España, fan innecesario este gasto directo por parte da consellería. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cantos cartos de orzamentos públicos destinou a Consellería de Sanidade a 

financiar servizos relixiosos nos centros sanitarios públicos no ano 2016? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 
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Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 10:55:18 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 10:55:22 

 

43902



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

Un dos problemas máis sinalados polas profesionais e polos profesionais 

sanitarios é a falta de suficientes recursos humanos para atender as 

demandas asistenciais da poboación galega. Así, as demandas sobre a 

eliminación da taxa de reposición do persoal, así como os déficits de 

profesionais que provocan perda de calidade asistencial, son un dos debates 

máis frecuentes sobre a situación laboral do sistema sanitario público.  

 

No que corresponde especificamente aos médicos e médicas, Galicia ten 

formado nos últimos 8 anos máis de 2500 titulados e tituladas MIR. De 

estes, segundo os datos da propia Consellería de Sanidade e da Consellería 

de Facenda a través dos orzamentos, so foron contratados e contratadas de 

maneira estable 322 (165 en Atención Primaria e 157 en Atención 

especializada). Estes datos amosan dous problemas fundamentais. O 

primeiro, en termos de calidade da asistencia sanitaria, que apunta a un 

limitado proceso de incorporación de profesionais que redunda na 

dificultade para manter ou elevar a calidade asistencial como sinalan os 

colectivos profesionais. En segundo lugar, amósase un problema de 

desaxuste en termos de planificación e de balance no investimento en 

formación fronte á perda de produtividade ao non reinsertar no sistema aos 

formados.  

 

No que respecta ao primeiro dos problemas sinalados, os titulados e 

tituladas MIR en Galicia terminan por permanecer de maneira inestable 

cubrindo postos eventuais en torno ao sistema sanitario, ou ben por 

marchar fóra, principalmente a Reino Unido e Portugal, onde son valorados 

polo seu nivel formativo. En menor medida tamén se atopan presentes 

algúns repetindo o propio MIR para volver a ter oportunidades e continuar 

a súa vinculación co sistema.  

 

En relación ao segundo problema, o malgasto ineficiente de recursos que se 

produce ao investir en formación universitaria de primeira calidade para os 
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médicos e médicas, pero logo perder a súa capacidade produtiva porque 

estean traballando fóra cando xa están formados, resulta un buraco que é 

necesario estimar para coñecer o impacto real da mala planificación. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que opinión lle merece ao Goberno de Galicia a errática planificación da 

incorporación ao mercado laboral dos MIR formados e formadas na nosa 

Comunidade Autónoma? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, María Luisa Pierres López, Luis Manuel 

Alvarez Martínez e Noela Blanco Rodríguez, deputados e deputadas 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

Nos últimos anos estanse a producir profundos cambios na poboación 

galega que lles afectan especialmente ás mulleres, que, aínda que 

melloraron a súa saúde e a súa calidade de vida, non fixeron desaparecer as 

desigualdades sociais e de xénero e están determinando cambios na 

incidencia dalgunhas patoloxías, na forma de vivir a enfermidade e de 

relacionarse co sistema sanitario. 

 

O coidado da poboación dependente recae, fundamentalmente, sobre 

mulleres que condicionan a súa calidade de vida a esta atención. O coidado 

de persoas resulta un labor que, polas súas condicións, implica no plano 

médico unha sobrecarga física, psíquica e emocional que afecta á saúde.  

 

Os cambios nos modelos reprodutivos, como son o atraso da maternidade e 

o aumento do número de nais en activo, supón que as mulleres que deciden 

ter fillos están máis e mellor informadas, as súas expectativas en relación á 

experiencia da maternidade cambiaron e queren un tipo de atención 

diferente, cunha participación máis activa e con novidades que contribúen a 

unha mellor experiencia. Outros aspectos sobre saúde sexual e reprodutiva 

teñen especial relevancia tamén en función do xénero, como o maior risco 

de infección de enfermidades de transmisión sexual, e tamén na necesidade 

dun sistema efectivo e cumpridor en relación á interrupción voluntaria do 

embarazo. 

 

Aínda con todo isto, as cuestións específicas referidas á muller en termos 

de saúde non se limitan a cuestións de saúde reprodutiva e en enfermidades 

xinecolóxicas. O patrón normativo en saúde foi o home e considerouse que 

homes e mulleres respondían igual ás enfermidades e aos tratamentos, e 

que os factores de risco eran tamén iguais para homes e para mulleres. A 

evidencia demóstranos que moitas enfermidades preséntanse con maior 

frecuencia entre as mulleres, como as enfermidades reumatolóxicas ou as 
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autoinmunes; outras maniféstanse de forma diferente, como a cardiopatía 

isquémica. As mulleres foron invisibles para a ciencia médica, por iso, 

cómpre investigar as diferenzas para ter unhas prestacións en saúde máis 

igualitarias. A pesares dos avances producidos, son aínda poucos os datos 

dos que dispoñemos de estudos separados por sexo, polo que cómpre seguir 

avanzando nun sistema de indicadores de xénero que nos permita coñecer 

con precisión a situación da saúde das mulleres para poder establecer 

políticas de saúde que respondan ás súas necesidades diferenciais. 

 

Esta situación xustificou, con maior contundencia se cabe no seu momento, 

a necesidade da elaboración dun Plan de atención integral de saúde das 

mulleres, que se definiu no ano 2007 pola Consellería de Sanidade. Esta 

ferramenta estratéxica tiña como obxectivo servir para planificar e intervir 

no sistema sanitario para introducir a variable xénero de maneira integral 

no contexto da saúde. O plan definiu32 programas dirixidos á muller ao 

longo de todo o seu ciclo vital en 5 eidos estratéxicos de planificación e 

intervención: 

 

· Estratexia de mellora na saúde da muller ao longo do seu ciclo vital 

· Estratexia de promoción de hábitos de vida e detección precoz 

· Estratexia de atención á muller con problemas sanitarios 

· Estratexia de participación 

· Estratexia de coordinación 

 

En definitiva, o Plan de atención integral de saúde das mulleres foi un 

compromiso de acción política coas mulleres galegas, coa súa saúde e coa 

súa calidade de vida; coa igualdade de dereitos, contemplando as diferenzas 

como forma de chegar a unha meirande equidade, desexada en todos os 

planos vitais e tamén en saúde. 
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten o Goberno galego un plan específico sobre a atención integral á saúde 

das mulleres na actualidade? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  María Luisa Pierres López 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

  Noela Blanco Rodríguez 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 10:58:08 

 
María Luisa Pierres López na data 08/08/2017 10:58:14 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 08/08/2017 10:58:19 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 10:58:27 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

O sistema linfático forma parte do sistema circulatorio e traballa de forma 

conxunta e paralela co sistema sanguíneo. O sistema linfático cumpre 

varias funcións básicas, pero sobre todo contribúe principalmente a formar 

e activar o sistema inmunitario. 

 

O linfedema é un problema médico consistente na acumulación de líquido 

linfático no tecido blando adiposo debaixo da pel, que se produce 

fundamentalmente en brazos e pernas, podendo afectar tamén a órganos 

internos, xenitais ou incluso a todo o corpo. O linfedema prodúcese pola 

obstrución do sistema linfático, que forma parte do sistema inmunitario do 

corpo humano. Dende un punto de vista etiolóxico o linfedema pode ser 

primario (hereditario ou ben aparecer sen causa aparente) ou secundario 

debido á lesións, obstrución ou dano do sistema linfático (cirurxía 

oncolóxica, radioterapia, traumatismos e queimaduras, parálise, 

insuficiencia venosa crónica, etc …).  

 

O linfedema está considerada unha enfermidade rara, pola súa taxa de 

incidencia coñecida, pero algúns estudios estiman que a poboación con 

posible afectación en Galicia podería chegar aos 100.000 casos. 

 

O seu baixo nivel de coñecemento, así como as limitadas ou inexistentes 

liñas de investigación que afronta esta enfermidade, impiden afrontala con 

plenas garantías dende o sistema de saúde, o que provoca problemas á hora 

da súa detección, diagnose e tratamento. No referente á detección, falta de 

información e formación respecto das enfermidades de baixa incidencia ou 

pouco coñecidas, resulta un problema tamén para asociar á sintomatoloxía, 

e produce problemas de tratamentos sobre as doenzas, que non se 

corresponden de maneira precisa ás necesidades dos/as pacientes. Unha 

cuestión semellante ocorre coa diagnose, xa que ao non existir clara 

información e formación sobre a enfermidade, en varias ocasións non se 

realizan derivacións aos especialistas nin as probas específicas 

43908



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 

recomendadas polos expertos, como poden ser a Eco Doppler ou a 

Linfogammagrafía, que ademais se realizan con demoras excesivas pola 

saturación das listas de espera do Sergas. A estes efectos hai que destacar, 

que aínda que existen algúns centros hospitalarios do Sergas con servizos 

nomeados Unidades de Linfedema, estas non son reais nin funcionan como 

tales, xa que o tratamento e seguimento desta enfermidade se debe tratar en 

Unidades de Linfedema Multidisciplinares, con profesionais de diferentes 

áreas, como dermatoloxía, medicina interna, cirurxía vascular, pediatría, 

etc, ademais dos propios do servizos de rehabilitación, onde ademais, 

deben existir protocolos específicos sobre o tratamento desta enfermidade, 

tendo en conta que é de tipo crónico e progresivo, e polo tanto require dun 

tratamento de mantemento regular e revisións periódicas ao longo de toda  

a vida. 

 

O tratamento aceptado a nivel internacional (International Society of 

Lymphology) é o tratamento conservador denominado Terapia 

Desconxestiva Complexa que consta de: 

 

 Drenaxe Linfático Manual 

 Vendaxes Multicapas 

 Presoterapia (opcional) 

 Prendas de compresión 

 

O tratamento de fisioterapia precisa de coñecementos específicos do/as 

profesionais, xa que só eles poden realizar este tratamento e en moitos 

casos por falta de persoal nos servizos de rehabilitación, non se da de 

maneira completa, ou se da nun reducido número de pacientes, o que satura 

os recursos de fisioterapia dos centros e impide un tratamento axeitado por 

prazos das citas, obrigando aos/ás pacientes a recorrer a medios privados.  

 

No que respecta ás prendas de compresión, estas son parte integral do 

tratamento, e imprescindible para reter a súa progresión. Os/As pacientes 

necesitan e deben ter acceso por igual a estas prestacións, sen 

discriminación por cuestión de xénero, idade, procedencia ou localización 

do linfedema, como está a suceder na actualidade nos servizos de 

rehabilitación, especificado dentro do Catálogo Ortoprotésico.  Dado que as 

prendas de compresión son parte esencial do tratamento, para reter a súa 
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progresión, estas deben considerarse como o seu medicamento e incluírse, 

polo tanto, no marco de medicamentos con achega reducida, especificado 

para as enfermidades crónicas e progresivas.  Na actualidade se receitan 

dúas prendas ano, pero hai pacientes que atopan problemas no seu acceso, 

recambio ou ben para afrontar a contía fixa que se debe pagar por elas. 

 

O linfedema, como resultado dunha deficiencia permanente do sistema 

linfático, pode producir limitacións físicas e ser moi discapacitante. A 

discapacidade no caso de Linfedema é dobre, por un lado implica unha 

Discapacidade Orgánica polo fallo do sistema linfático, e por outro lado 

produce Discapacidade Física, polo déficit funcional producido polo 

consecuente edema crónico. Un Linfedema de larga evolución e sen 

tratamento pode derivar en complicacións de extrema gravidade, como a 

Elefantiasis ou derivacións malignas como o Linfangiosarcoma. Os efectos 

que produce a enfermidade do linfedema nas persoas son diversos, e 

depende da gravidade da mesma. Na maioría dos casos a alteración vital é 

relevante, principalmente pola atención permanente necesaria cos coidados 

persoais, e os tratamentos terapéuticos para aliviar as grandes molestias 

producidas pola inflamación permanente e progresiva.  Esta enfermidade 

pode chegar a ser moi incapacitante e dar lugar a graves problemas no eido 

persoal, familiar e social. No eido laboral as persoas afectadas de membros 

inferiores necesitan descansos habituais, evitando estar moito tempo de pé 

ou sentados para evitar o empeoramento da condición, e en o caso de 

linfedema de membros superiores, aféctalles no desenvolvemento de certos 

traballos que requiran de actividade constante e a collida de pesos. A 

pesares disto, o recoñecemento das incapacidades laborais por cuestións 

médicas apenas teñen en conta estes efectos, e os/as pacientes con 

linfedema vense afectados/as por esta situación por verse diminuída a súa 

capacidade laboral, sen que a nivel normativo iso estea correctamente 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que melloras ten previsto o Goberno galego sobre a situación dos 

enfermos/enfermas de linfedema e os procesos e tratamento que reciben do 

Sergas? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 10:58:52 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 10:58:58 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, María Luisa Pierres López e Noela Blanco 

Rodríguez, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para 

a súa resposta oral en Pleno. 

 

A Organización Mundial da Saúde ten apuntado que, se ben as mulleres 

son as que dispensan a maior parte da asistencia sanitaria, non reciben toda 

a atención que realmente necesitan, o esforzo terapéutico dedicado a 

mulleres é menor que no caso dos homes e o mesmo ocorre no uso de 

probas diagnósticas sofisticadas. A dor, como síntoma de doenza, ten sido 

socialmente máis silenciado no caso das mulleres, simplificando os 

procesos de saúde que se atribúen. 

 

Por estes motivos, aínda que a esperanza de vida nas mulleres é, de media, 

entre 6 e 8 anos maior que entre os homes, este aumento nos anos de vida 

non se correlaciona cun incremento na calidade de vida.  

 

Como sinala a última edición do informe da Sociedade Española de Saúde 

Pública e Administración Sanitaria (SESPAS), a igual saúde, idade, renda e 

educación, as mulleres rexistran un tempo de espera para visitas ao 

especialista un 13,6 % máis que os homes, son diagnosticadas máis 

tardiamente de doenzas cardíacas e consumen unha cantidade 

significativamente maior de psicofármacos. Nos países con acceso 

igualitario ao sistema saúde constátase que as mulleres presentan máis 

enfermidades crónicas que os homes e fan un maior uso dos servizos 

sanitarios ambulatorios.  

 

O alzhéimer, as enfermidades autoinmunes, como o lupus ou a celíaca, a 

esclerose, a diabetes, o hipotiroidismo, as enfermidades reumatolóxicas, a 

fibromialxia, a osteoporose, os trastornos psicolóxicos como a depresión ou 

ansiedade, os trastornos alimentarios (anorexia e bulimia), e/ou as dores no 

sistema músculo-esquelético son algunhas destas enfermidades crónicas 

que afectan máis a mulleres que a homes. Tamén a migraña, na que o 

número de mulleres que a sufre triplica ao dos homes. Ademais, existen 

enfermidades netamente femininas como o cancro de mama e de pescozo 
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de útero, a adenomiosis, miomas, síndrome de ovarios poliquísticos e/ou 

trastornos uterinos, menstruais, endocrinos ou sistemicamente relacionados.  

 

Estes son claros exemplos da falta de perspectiva de xénero na ciencia e na 

saúde, así como a falta de investigación sanitaria focalizada na saúde das 

mulleres.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Como valora o Goberno galego a existencia da manifesta minusvaloración 

da muller na diagnose e tratamento dos problemas de saúde? 

 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  María Luisa Pierres López 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

  

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 11:01:28 

 
María Luisa Pierres López na data 08/08/2017 11:01:35 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 11:01:39 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, María Luisa Pierres López e Noela Blanco 

Rodríguez, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O síndrome do/da traballador/traballadora queimado/queimada, coñecido 

como burnout, é estudiado dende os anos 70 e apunta a que as persoas que 

desempeñan labores estresantes, onde habitúan a recibir estímulos 

negativos persoais e contextuais e están en contacto con situacións difíciles 

de maneira constante, tenden a desenvolver problemas de carácter 

psicolóxico e emocional, como o desapego polo labor realizado, a 

percepción de ineficacia e a perda de motivación. Este tipo de síndromes 

dáse máis frecuentemente entre as persoas que traballan con situacións de 

dificultade e que tratan habitualmente con persoas. 

 

O contexto do coidado ás persoas dependentes é un entorno propicio para a 

aparición desta problemática. Aos problemas asociados á dureza das 

condicións das persoas dependentes súmanse os problemas engadidos para 

as persoas que se encargan do coidado, e que teñen que afrontar a carga de 

traballo físico e emocional que supón. Unha enorme porcentaxe de persoas 

que se dedican a estas funcións son mulleres, en continuidade coa radicada 

atribución ao rol feminino do coidado das persoas, especialmente no caso 

dos familiares. Atopámonos, por tanto, ante unha situación que presenta 

problemas específicos para as mulleres coidadoras en catro eidos: 

 

a) Psicolóxico: padecemento de síntomas do síndrome, ou o seu inicio, e 

incapacidade para xestionar a situación con ferramentas de afrontamento 

psicolóxico. 

b) Laboral: polo deficiente regulamento da situación na que se atopan estas 

mulleres. 

c) Formativo: debido á ausencia de formación para o desenvolvemento do 

seu traballo (habilidades de atención, planificacións horarias, técnicas para 

a optimización do esforzo físico .…) 
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d) Pedagóxico: co fin de transformar a percepción social de que o coidado 

de persoas dependentes é “un labor de mulleres”, e contribuír a unha 

igualdade máis real.  

 

 

Perante esta situación, as mulleres coidadoras deben ser consideradas como 

colectivo en risco de padecer síndromes do queimado, o que debera 

conlevar o desenvolvemento de liñas de actuación específicas que tiveran 

en conta esta situación e a afrontaran de maneira específica.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten o Goberno galego coñecemento da realidade das mulleres coidadoras e 

o seu potencial padecemento destas consecuencias do seu traballo? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  María Luisa Pierres López 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 11:02:46 

 
María Luisa Pierres López na data 08/08/2017 11:02:54 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 11:02:59 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, María Luisa Pierres López e Noela Blanco 

Rodríguez, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A endometriose, unha das doenzas máis enigmáticas e controvertidas da 

xinecoloxía, é unha enfermidade inflamatoria estróxeno - dependente de 

orixe descoñecida que se define como a implantación e crecemento 

benigno de tecido endometrial fóra do útero, sendo as localizacións máis 

frecuentes afectadas pola endometriose o peritoneo pélvico e os ovarios.  

 

Aínda así poden atoparse lesións no intestino, vexiga, estómago, pulmón, 

etc. A demora no diagnóstico de endometriose é frecuente calculándose que 

dende o inicio dos síntomas ao seu diagnóstico poden pasar uns 8 anos. Os 

estudosos/estudosas consideran que a endometriose afecta cando menos ao 

10 % das mulleres en idade fértil e de se confirmar este dato en Galicia 

podería haber arredor dunhas 60.000 mulleres afectadas por endometriose.  

 

O 22 de abril de 2015 aprobouse no Parlamento de Galicia unha iniciativa 

que definiu algúns avances a facer na detección, tratamento e investigación 

desta doenza. Concretamente o acordo por unanimidade indicaba: 

 

1. Difundir a Guía de coidados a mulleres con endometriose publicada 

polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, entre os 

profesionais e as profesionais sanitarias que atenden estas mulleres 

(persoal de xinecoloxía, persoal de medicina en atención primaria, persoal 

de enfermaría, matronas e matróns...) co fin de mellorar a atención que 

reciben as enfermas con endometriose. 

2. Crear un grupo de traballo multidisciplinar no prazo de seis meses para 

avaliar a posibilidade de poñer en marcha un Plan de detección precoz da 

endometriose. 

3. Crear un grupo de traballo multidisciplinar no prazo de seis meses para 

avaliar a posibilidade de levar a cabo a creación de unidades de 

endometriose especializadas e multidisciplinares nos hospitais públicos de 

Galicia. 
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4. Crear un grupo de traballo multidisciplinar no prazo de seis meses para 

avaliar a posibilidade de facilitar as derivacións das pacientes con 

endometriose grao IV a unidades especializadas, incluíndo outras áreas 

sanitarias (mesmo fóra de Galicia) mentres non as haxa na área propia da 

doente ou as existentes non poidan asumir todos os casos. 

5. Fomentar o coñecemento da doenza por parte das mulleres en idade 

fértil e de maneira singular entre as menores de 25 anos. 

6. Transmitir aos Institutos de Investigación Sanitaria de Galicia a 

necesidade de fomentar a investigación sobre a endometriose. 

 

A pesares dalgúns avances tímidos, moitas das cuestións demandadas polos 

colectivos afectados, e que foron parte do acordo aprobado. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Por que non se ten avanzado no cumprimento dalgúns aspectos do texto 

acordado por unanimidade dos grupos en abril de 2015? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  María Luisa Pierres López 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 11:04:01 

 
María Luisa Pierres López na data 08/08/2017 11:04:06 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 11:04:11 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e María Dolores Toja Suárez, deputado e 

deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

Pleno. 

 

O  27 de outubro de 2014, os/as que eran patróns/patroas maiores da ría de 

Arousa: Rianxo, A Pobra, Cabo de Cruz, Aguiño, Ribeira, O Grove, 

Cambados, Vilanova, Illa de Arousa e Carril, foron recibidos pola 

conselleira do Mar, a fin de tratar varios asuntos, que afecta directamente 

ao desenvolvemento profesional das xentes do mar da ría de Arousa, e 

entre os máis apremiantes os que a continuación se enumeran: 

 

1. Estudio e recuperación do canal do río Ulla na súa desembocadura 

para a recuperación do marisqueo na zona de libre marisqueo 

“Lombos do Ulla”. 

2. Saneamento dos bancos marisqueiros de Cabío e O Bohído para a 

súa recuperación. 

3. Estudo da calidade das augas en diversos puntos da ría de Arousa. 

4. Trazabilidade dos nosos produtos. 

5. Control de depredadores. 

6. Recuperación do Servizo de Inspección Pesqueira.  

 

Na reunión anterior, a conselleira considerou os asuntos enumerados de 

especial relevancia, comprometéndose a dar solución aos mesmos á maior 

celeridade posible. 

 

O 14 de xaneiro de 2015, os representantes das confrarías da ría de Arousa, 

foron citados polo secretario xeral da Consellería do Mar, D. Juan Carlos 

Maneiro Cadillo para tratar os mencionados asuntos. Nesa reunión 

acordaron a realización de estudos por parte da Consellería do Mar para a 

realización das intervencións procedentes a fin de corrixir o deterioro dos 

bancos marisqueiros, o restablecemento do control da ría, así como a 

convocatoria dunha reunión para finais de febreiro de ese ano,  a fin de dar 

conta da marcha dos asuntos tratados.  
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O día 25 de marzo de 2015, se remitía escrito por parte dos mesmos 

patróns/patroas á Consellería de Presidencia, Administracións públicas e 

Xustiza. Reclamando a citada reunión comprometida coa Consellería do 

Mar. A día de hoxe, seguen sen resposta. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Por que a día de hoxe non se ten reunido a Consellería do Mar cos e coas 

representantes das confrarías da ría de Arousa, a pesar da reiterada 

solicitude dos mesmos? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  María Dolores Toja Suárez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 11:08:17 

 
María Dolores Toja Suárez na data 08/08/2017 11:08:30 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

A Desnutrición Relacionada coa Enfermidade (DRE) constitúe un 

problema sanitario de elevada prevalencia e altos custos. Algúns estudios 

apuntan que afecta a uns 30 millóns de persoas en Europa e conleva un 

elevado custo asociado. 

 

A DRE relaciónase con aumento de morbilidade (infeccións, retraso nas 

curas, demora na consolidación de fracturas …), prolonga a estancia 

hospitalaria e aumenta a taxa de reingresos, entre outras cuestións. A súa 

detección precoz e a súa prevención parecen esenciais no prognóstico do ou 

da paciente e no adecuado consumo de recursos que se traduce nun aforro 

de custos socio - sanitarios. Recentes estudios no contexto hospitalario 

español apuntan a diferenzas significativas entre pacientes con nutrición 

correcta e desnutrición no relacionado coa duración das súas estancias 

hospitalarias, así como a prevalencia de maneira sinalada nalgúns grupos 

de idade (persoas de avanzada idade) e nalgúns tipos de enfermidade.  

 

O Consello de Ministros da UE na Resolución sobre Alimentación e 

Coidado Nutricional nos hospitais, publicada en 2003, púxose de manifesto 

a importancia da desnutrición nos centros hospitalarios así como medidas 

encamiñadas á súa prevención e tratamento. Os e as representantes dos 

ministerios de saúde dos países da Unión Europea sinalaron expresamente, 

na Declaración de Praga de 2009, a necesidade de sistematizar o cribado 

nutricional obrigatorio como un paso esencial para combater a desnutrición 

en todos os niveis asistenciais.  En 2011 presentouse no Ministerio de 

Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade un acordo (Consenso sobre a 

Abordaxe Multidisciplinar da Desnutrición en España) subscrito polos 

representantes dun amplo número de profesionais, colectivos, asociacións e 

sociedades científicas, que definía o relativo ás accións a desenvolver na 

prevención e tratamento do problema.  
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A pesar de todo elo, existen deficiencias na detección e tratamento da 

desnutrición, existindo posibilidades para mellorar o relativo a esta 

cuestión que supoñen custo moi limitado e que poden contribuír a aumentar 

a calidade asistencial, o resultado dos tratamentos, a súa duración e 

cuestións como a prevención de posibles recaídas. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten o Goberno galego previsto desenvolver algunhas medidas que 

favorezan a implantación dun protocolo de cribado nutricional no sistema 

sanitario galego? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 11:32:13 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 11:32:19 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, María Dolores Toja Suárez e Noela Blanco 

Rodríguez, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A atención sanitaria telefónica vén sendo un avance nos diferentes servizos 

que o sistema sanitario público pon a disposición da cidadanía, e que 

facilita o acceso rápido e áxil para cuestións de índole menor ou que poden 

ser resoltas a distancia, ademais de posibilitar a xestión de citas en atención 

primaria. É, sen dúbida, unha ferramenta de mellora do sistema que, 

ademais, contribúe a liberar e redistribuír carga de traballo dos propios 

centros sanitarios, o que redunda en mellor calidade asistencial para os 

traballadores/traballadoras e persoas usuarias. 

 

Unha desas ferramentas é a utilización do número de asistencia sanitaria 

902, que permite realizar varios dos procedementos sinalados (consultas co 

061, solicitude ou anulación de citas …). Existen dous números que fan 

funcións similares (intercambiables nalgún caso) como son o 902 077 333 e 

o 902 400 116. No caso do primeiro, no que se ofrecen os servizos antes 

citados, a súa publicidade por parte do Sergas indica ter un custo de 

chamada local, mentres que no caso do segundo, que conecta directamente 

cos servizos do 061, resulta máis complicado conseguir información sobre 

o custo de tal chamada. A equiparación de servizos (unha consulta sanitaria 

sinxela é posible facela dende os dous números, que poden terminar 

derivando ao mesmo servizo) pode ter custos distintos, sen que a persoa 

usuaria sexa informado deso. 

 

Cabe asumir que, dadas as características poboacionais de Galicia, e o 

perfil da persoa usuaria maioritaria do sistema sanitario galego, moitas das 

persoas que se atopan ante este servizo son persoas maiores que precisan 

claridade e facilidade nos servizos que se lle ofrecen. Nalgúns casos, 

ademais, o feito de necesitar atención sanitaria telefónica relaciónase co 

feito de estar en situación de dificultade para moverse ou desprazarse, ou 

no caso de persoas que atenden a outras persoas dependentes ou enfermas 

na casa. Conxúgase, pois, o feito das dificultades poboacionais para 
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acceder ao sistema de maneira presencial, o que non supón custo directo e 

xera entón unha diferenza relevante entre persoas usuarias en detrimento 

duns respecto dos outros, co feito da confusión pouco resolta sobre as 

funcións e custos dos servizos.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera o Goberno galego que o servizo de asistencia sanitaria telefónica 

debe seguir mantendo un custo para a persoa usuaria? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  María Dolores Toja Suárez 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 11:32:48 

 
María Dolores Toja Suárez na data 08/08/2017 11:32:54 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 11:32:59 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

Na estrutura organizativa e funcional dos centros hospitalarios repousa un 

dos eixos fundamentais do correcto funcionamento do sistema, e da 

garantía de eficiencia na calidade asistencial da sanidade pública. Dentro 

desas estruturas os/as xefes/xefas de servizo constitúen unha pedra básica 

de organización e funcionamento. O seu labor organizativo do servizo e das 

demandas asistencias, así como a supervisión e impulso da calidade 

asistencial, enlazada co seu contacto coa dirección dos centros, converte ás 

persoas que ocupan tales responsabilidades en determinantes para todo o 

sistema. 

 

Os procesos de selección de xefes/xefas de servizo deben sentar as bases, a 

efectos da política de recursos humanos do sistema sanitario público, do 

perfil desexado para executar este labor. O Decreto 206/2005 de provisión 

de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde establece 

requisitos para o nomeamento de xefes/xefas de servizo ou unidade de 

atención primaria, nos que se contempla de maneira explícita a cuestión: 

Nestes procedementos poderá valorarse a dedicación profesional 

prioritaria ou exclusiva á institución sanitaria (capítulo VI. artigo 40º). 

 

A relevancia das responsabilidades que se adquiren coa xefatura de servizo, 

a necesidade de ser plenamente coñecedor do servizo, así como o traballo a 

desenvolver durante o tempo que se desempeñe ese labor, convidan a 

formular unha maior implicación das persoas co propio sistema e co labor 

diario do servizo que van a dirixir.  
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera o Goberno galego que as xefaturas de servizo ou unidades de 

atención primaria no Sergas poden ser exercidas de maneira plenamente 

satisfactoria por persoas que non se viñan dedicando de maneira exclusiva 

ao sistema sanitario público? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 12:19:12 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 12:19:18 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

A Orde do 4 de decembro de 1953, do Ministerio de Educación Nacional, 

unificou os estudos de Enfermeira, Practicante e Matrona nunha soa 

ensinanza que habilitou a obtención do título de Asistente Técnico 

Sanitario (ATS). Esta orden contempla a posibilidade de especialidades, e 

así o Decreto 727/1962, do 29 de marzo, recoñece o regulamenta a 

especialidade de Podoloxía para Practicantes e ATS. Estas competencias 

quedaron refrendadas posteriormente no RD 649/1988 do 24 de xuño, onde 

se estruturan as ensinanzas de podoloxía como estudos de primeiro ciclo 

universitario, e se establecen as directrices xerais dos planes de estudos 

para a obtención do título de Diplomado. Pasa así de ser especialidade de 

Enfermería a transformarse nunha titulación independente.  

 

A capacidade diagnóstica do podólogo derívase do Real decreto 

1891/1991, no que se especifica que o funcionamento das instalacións de 

Raios X con fins diagnósticos poderá ser dirixido por médicos, 

odontólogos, veterinarios ou podólogos. Ten, ademais, recoñecida a 

capacidade de prescrición de tratamentos ortopédicos no RD de 542/1995 

do 7 de abril, que regula os estudos de Técnico Superior en Formación 

Profesional en Ortoprotésica, e que no seu artigo 1.3 concreta a súa 

capacidade profesional como a de “deseñar órteses, próteses e ortopróteses, 

adaptadas ás características dos clientes e á prescrición médica e 

podolóxica da ortopróteses”.  

 

A Lei 44/2003 do 21 de novembro, de ordenación das Profesións Sanitarias 

nomea especificamente aos Diplomados en Podoloxía ao referirse ás 

profesións sanitarias tituladas no artigo 2.2b, e define as funcións no artigo 

7.2d: Podólogos: os Diplomados Universitarios en Podoloxía realizan 

actividades dirixidas ao diagnóstico e tratamento das afeccións e 

deformidades dos pés, mediante as técnicas terapéuticas propias da súa 

disciplina.  
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Existen comunidades autónomas que inclúen xa os servizos de podoloxía, 

tanto en atención hospitalaria como en primaria, e algunhas outras traballan 

xa na súa inclusión en distintos formatos, e na petición da súa inclusión na 

carteira básica sanitaria.  

 

Polo exposto, o deputado e deputada asinantes formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera o Goberno galego a posibilidade de solicitar ao Goberno de 

España a inclusión da podoloxía na Carteira Básica do Sistema Nacional de 

Saúde dotándoa do financiamento necesario para a súa posta en marcha e 

desenvolvemento?  

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017  

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela  

                Noela Blanco Rodríguez  

    Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 
 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 12:27:03 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 12:27:08 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, Noela Blanco Rodríguez, Mª Dolores Toja 

Suárez e Begoña Rodríguez Rumbo, deputado e deputadas pertencentes 

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.  

 

Unha das principais causas de cegueira en España e Europa está 

relacionada coa retina, e teñen un mellor prognóstico se se tratan nas fases 

iniciais, xa que a eficacia dos tratamentos se incrementa. De aí a 

importancia da retinografía, que se realiza con obxecto de documentar unha 

enfermidade da retina ou coroides, nunha fase concreta ou para comparar a 

súa evolución no tempo. Así é frecuente a súa realización, por exemplo, no 

caso de desprendemento de retina, retinopatía diabética. Con posterioridade 

á realización da retinografía, se resulta preciso, o paciente se deriva ao 

oftalmólogo especializado en retina. 
 

 Dende principios de marzo, fai algo máis dun mes e medio, pacientes de 

Cerceda, Coristanco, Ponteceso, Malpica Cabana, Carballo e Laxe, que 

tiñan cita no centro de saúde de Carballo, para realizar unha retinografía, 

veñen recibindo chamadas nas que se lle informa que as visitas que tiñan 

programadas, son anuladas ata que o servizo sexa restituído. A causa de 

ditas cancelacións vén determinada pola baixa co profesional que viña 

realizando a proba da retinografia.  

 

Hai que ter en consideración que a esta espera é preciso sumar o tempo que 

transcorrerá ata a cita co oftalmólogo especializado, no caso de ser preciso, 

cando xa se enunciou a importancia dun diagnóstico nas fases iniciais.  
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Polo exposto, o deputado e deputadas asinantes formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera o Goberno galego aceptable a paralización da realización de 

retinografías en toda a poboación afectada por causa de non substituír un 

profesional de Atención Primaria?  

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017  

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela  

       Noela Blanco Rodríguez  

                Mª Dolores Toja Suárez  

                Begoña Rodríguez Rumbo  

     Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 
 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 12:32:35 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 12:32:41 
 

María Dolores Toja Suárez na data 08/08/2017 12:32:45 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/08/2017 12:32:51 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, Noela Blanco Rodríguez, Patricia Vilán Lorenzo, Juan 

Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputados e 

deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

A liña estratéxica 1 do “Plan Nacional para el abordaje de la Hepatitis C del sistema 

nacional de salud” sinala á poboación reclusa como obxectivo prioritario de 

tratamento e atención, debido as condicións de dificultade para acceder ao 

tratamento. 

 

As disputas legais entre o Sergas e o Ministerio de Sanidade sobre a 

responsabilidade legal de cada un no tratamento e asistencia obrigou, despois de que 

o ministerio formulara que os reclusos/as afectados/as foran trasladados/as a Madrid 

para poder ser tratados alí, a establecer un convenio de funcionamento que permitira 

tratar aos enfermos e enfermas de hepatite C nos centros penitenciarios de Galicia.  

 

A pesares desta situación, a sinatura deste convenio non ten resolto o problema, xa 

que as informacións existentes apuntan a que moi poucos dos/das reclusos/as 

afectados/as pola enfermidade están sendo tratados.  

 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cal é o nivel de cumprimento dos tratamentos da hepatite C en reclusos/as nos 

centros penitenciarios de Galicia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 12:35:01 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/08/2017 12:35:05 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/08/2017 12:35:10 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/08/2017 12:35:14 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

Sanxenxo ten unha poboación de 17.314 habitantes segundo os datos de 

2016, sendo a segunda poboación da comarca de Arousa. Como é 

coñecido, é un dos polos turísticos de Galicia no verán, tempo no que a 

poboación multiplícase ata superar os 100.000 habitantes, converténdose na 

terceira cidade de Galicia nos meses de xullo e agosto debido aos fluxos de 

poboación que se producen (por detrás unicamente de Vigo e A Coruña). 

Por esta razón a dotación de servizos públicos merece unha atención 

específica que teña en conta estas circunstancias.  

 

O Centro de Saúde e PAC de Baltar é a referencia sanitaria de Sanxenxo. 

Este centro é referente para a poboación deste municipio e do veciño 

Meaño (5.341 habitantes en 2016), polo que atende a máis de 20.000 

persoas. A pesares deste dato, e do coñecido aumento de poboación en 

época estival, o centro amosa certas deficiencias na dotación de servizos.  

 

No ano 2000 a Guía de Servizos de Urxencias Sanitarias 061 indica que o 

PAC de Baltar contaba con dúas ambulancias, unha SVA (medicalizada) e 

unha SVB (asistencial) durante todo o ano. Na actualidade, unicamente se 

dispón dunha SVA apenas durante o período de verán, o que limita 

claramente os servizos sanitarios.  

 

No que corresponde aos profesionais, é constatable que non están a ser 

cubertas as baixas e/ou vacacións do persoal do centro de saúde, o que 

limita claramente a calidade asistencial que se ofrece ás persoas que alí 

acoden, e se saturan os servizos por riba dos datos estimados xa que estes 

se calculan sempre sobre o total de profesionais.  

 

De maneira especial, a reivindicación veciñal céntrase nas deficiencias na 

atención pediátrica, pois existen dúas prazas de pediatras pero unha delas 

non está sendo cuberta, mentres que a outra o é por unha médico de 

familia.  
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No caso dos horarios de garda no PAC, unicamente cóntase cun facultativo. 

Isto provoca varias circunstancias deficitarias en canto ao servizo, pois no 

caso dunha urxencia cunha ambulancia o centro de saúde queda sen 

médico, pois este debe saír coa SVB e queda o centro sen profesional. Non 

poder ser atendido no centro de saúde de Baltar supón, para os habitantes 

da zona terse que desprazar ao Hospital Provincial de Pontevedra, que está 

a máis de 35 minutos en coche (que debera ser propio).  

 

A dotación extra de persoal en verán é mínima, recibindo dous facultativos 

máis cando se reciben 80.000 persoas extra nesa época.  

 

Estes déficits teñen motivado as queixas dos profesionais, as 

manifestacións veciñais dos afectados/afectadas (a última o 14 de abril), e 

unha reclamación á Valedora do Pobo que foi admitida e está en trámite.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

É consciente o Goberno galego das deficiencias no servizo sanitario que se 

ofrecen no Centro de Saúde de Baltar (concello de Sanxenxo)? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 12:38:19 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 12:38:25 

 

43933



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, Abel Losada Alvarez e María Dolores Toja 

Suárez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A actividade de extracción do percebe está regulada de forma que se 

consideran dúas vías para a extracción: a flote e a pé. Esta regulación 

atópase explicitada na Orde do 30 de decembro de 2015, de regulación de 

explotacións dos recursos específicos (DOG, xoves 21 de xaneiro de 2016).  

 

Existe inquietude nos colectivos de percebeiros e percebeiras sobre a 

interpretación desta regulación acerca da súa actividade. Estanse a dar 

casos que impiden, de maneira aparentemente discrecional, o exercicio da 

actividade a moitos traballadores e traballadoras da extracción do percebe, 

tanto dos que o fan a pe como a flote. Esta situación provoca unha enorme 

dificultade para as persoas que traballan no sector, producíndose escenarios 

de conflitividade que prexudican aos traballadores e traballadoras, á imaxe 

do sector e ao impacto e repercusión económica do mesmo pola afectación 

que ten sobre a calidade e prezo do produto.  

 

Un escenario paradigmático sobre a situación estase a dar na Confraría de 

Pescadores a Anunciada de Baiona, na que existen casos nos que se están a 

recibir advertencias escritas, dende a segunda metade do ano 2016, que 

indican incumprimento da Lei de pesca de Galicia (Lei 11/2008) no seu 

artigo 136.b.2 que sinala como falta leve: o incumprimento das normas dos 

plans de xestión aprobados pola Consellería competente. Non entanto en 

ningún momento se explicita que aspecto, cuestión, artigo, punto ou 

apartado do plan de xestión se incumpre. Paralelamente, distintos órganos 

implicados ofrecen resolucións que amparan o cumprimento das 

normativas por parte dos traballadores do sector, como a recente resolución 

da Capitanía Marítima de Vigo (03.03.2017) que, refrendando a Lei de 

navegación marítima, sostén que “a dirección técnica de calquera buque ou 

embarcación recae sobre o capitán ou patrón da mesma”.  
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Nos últimos meses, o Grupo Socialista no Parlamento de Galicia ten 

preguntado ao Goberno galego en dúas ocasións por esta situación, tanto no 

Pleno directamente á conselleira do Mar (Pleno do Parlamento de Galicia, 

27 de decembro de 2016) como á directora xeral de Desenvolvemento 

Pesqueiro (Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo, do 20 de xaneiro de 2017). 

Nestas preguntas ao Goberno, tras ser recoñecida a existencia desta 

situación e as advertencias de sancións ou sancións efectivas, non foi 

aclarado en ningún caso nin o motivo destas, nin as perspectivas de 

resolución que ten a Consellería ante a conflitividade desatada por esta 

cuestión.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que medidas ten previstas o Goberno galego para solventar a conflitividade 

no sector, especialmente naqueles lugares onde as discrepancias está 

impedindo traballar a unha parte deste sector extractivo? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

 Asdo.: Julio Torrado Quintela 

   Abel Losada Alvarez 

   María Dolores Toja Suárez 

 Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 12:40:04 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 08/08/2017 12:40:09 

 
María Dolores Toja Suárez na data 08/08/2017 12:40:13 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, María Dolores Toja Suárez e Noela Blanco 

Rodríguez, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Os/as mariscadores/as, percebeiros/as e recolledores/as de algas son un 

colectivo incluído no Réxime Especial da Seguridade Social dos 

Traballadores do Mar (RETM) como traballadores por conta propia (BOE 

22 de outubro de 2015).  

 

A efectos da cotización e posterior xubilación, este sector vese afectado por 

un coeficiente redutor de 0,10. Este coeficiente vén sendo un obxecto de 

debate por parte dos/as traballadores/as do marisqueo e derivados, pois se 

realiza un efecto comparativo con outros colectivos afectados por outros 

factores redutores, como outros/as traballadores/as en embarcacións de 

pesca ou da Mariña Mercante, que poden chegar ao 0,40. 

 

O Real decreto 1561/1995 do Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

establece unha serie de criterios para delimitar cales son os traballos 

excepcionalmente penosos, perigosos, insalubres ou tóxicos. Nesta liña, o 

traballo de extracción de marisco padece condicións laborais difíciles, 

sometido a humidade e permanencia na auga durante horas, castigando o 

corpo no traballo esforzado de recollida e baixo condicións climatolóxicas 

difíciles en moitos dos casos, o que se aliña co sinalado no dito real decreto 

como exposición a frío, ou exposición a excesiva carga física É por isto 

que a consideración de penosidade deste labor está máis que xustificada, e 

polo que o coeficiente corrector pode ser considerado menor do merecido. 

 

O colectivo de mariscadores/as diminuíu en grande número nos últimos 

tempos, reducíndose de aproximadamente 6500 ata menos de 4000 nos 

últimos 15 anos, o que amosa un problema estrutural relacionado coa 

calidade e a produtividade do traballo no mar. Non entanto é 

imprescindible garantir as mellores condicións posibles para garantir a 

continuidade dun sector fundamental para a eido económico de Galicia, 

tanto de maneira directa como indirecta. 

43936



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 

 

Pola consideración dunha necesidade de establecer un sistema equilibrado 

no que corresponde á seguridade social, e ponderar esta necesidade co 

recoñecemento da penosidade do traballo do apromarisqueo, é preciso 

revisar o modelo no que afecta a este sector. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten previsto o Goberno de Galicia traballar para solicitar ao Goberno de 

España a modificación do  Réxime Especial da Seguridade Social dos 

Traballadores do Mar para incrementar o coeficiente redutor dos/as 

mariscadores/as? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  María Dolores Toja Suárez 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 12:41:27 

 
María Dolores Toja Suárez na data 08/08/2017 12:43:44 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 12:43:50 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

Coa chegada do verán, dende hai anos o Sergas tende a planificar “á baixa” 

a asistencia sanitaria considerando menor nivel cuantitativo do servizo, o 

que se amosa en termos de camas dispoñibles e  en número de 

traballadores/traballadoras nos centros sanitarios, especialmente nos 

hospitais. 

 

A rede de hospitais de Galicia ten algo máis de 7.000 camas en total. 

Habitualmente os centros hospitalarios galegos perden o uso de máis de     

1.000 camas entre xuño e setembro. Profesionais do sistema sanitario 

estimaron en 1.200 as que foron pechadas no ano 2016 (Enfermeros 

denuncian el cierre de 1.200 camas hospitalarias en verano en Galicia; 

12.07.2016 La Opinión; Los hospitales gallegos tendrán 1.200 camas 

menos este verano; 30.05.2016 Cadena Ser). 

 

Tamén a cantidade de persoal traballando no Sergas chegada a época do 

verán é notoriamente menor que no resto do ano. A correlación habitual 

establécese co peche de camas, de forma que se reduce o servizo coa 

argumentación de que hai menos pacientes, conquerindo como gran 

vantaxe que o investimento en sanidade é menor. O verán é, naturalmente, 

o período de vacacións dos e das profesionais, e a contratación eventual 

supón a ferramenta que sería necesaria para cubrir as baixas producidas por 

estas vacacións. A propia Consellería de Sanidade ten estimado nun 20 % o 

volume de contratación temporal dentro do propio Sergas durante o global 

do ano, non entanto os sindicatos teñen apuntado a volumes maiores, sendo 

difícil coñecer a realidade concreta debido á opacidade dos datos oficiais. 

En verán, estes porcentaxes elévanse polas substitucións, pero non son 

cubertas todas as necesidades. 
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O verán supón, en definitiva, unha época de debilidade para o sistema 

sanitario público de Galicia, no que a planificación trata de provocar 

menores ingresos hospitalarios para ter menores demandas asistencias e, 

por tanto, menor necesidade de recursos persoais e materiais. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Pode garantir o Goberno galego que a atención sanitaria en Galicia está 

durante o verán ao mesmo nivel que o resto do ano? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 12:57:27 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 12:57:32 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

Hoxe, a fibromialxia se define por cadros de dor muscular, esquelético, 

crónico e xeneralizado. Descoñécese con claridade a súa orixe i é unha 

enfermidade recoñecida por todas as organizacións médicas internacionais 

e pola Organización Mundial da Saúde (código M79.9 da clasificación 

CIE-10) como unha enfermidade de reumatismo non articular. 

 

Existen diversos estudos sobre a súa prevalencia, que ofrecen datos entre o 

1 % e o 4 % da poboación, afectando en maior medida a mulleres, sendo a 

causa máis frecuente de dor osteomuscular xeneralizado e crónico. 

Calcúlase que en Galicia poden existir en torno ás 30.000 persoas 

afectadas.  

 

Existe dificultade para o seu diagnóstico, polo que apúntase a existencia 

dun gran número de persoas afectadas sen estar aínda diagnosticadas. 

Tamén o tratamento constitúe un problema relevante, pois a enfermidade 

afecta de maneira importante á calidade de vida das persoas que a sofren e 

a todos os seus ámbitos de desempeño, incluíndo o eido laboral, social e 

incluso familiar. Por iso a súa abordaxe debe ser non unicamente dende 

unha perspectiva sanitaria. 

 

No ano 2003 o  Ministerio de Sanidad y Consumo elaborou un documento 

sobre a enfermidade no que recollía as directrices de diagnóstico e 

tratamento para difundir entre os familiares, profesionais sanitarios e 

poboación en xeral para facilitar o coñecemento sobre a enfermidade. Este 

documento foi actualizado en 2009 por indicación do Consello 

Interterritorial, para incluír os avances e adaptalo ao tratamento e 

diagnóstico da patoloxía. En 2011 o Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales y Consumo revisou e actualizou os coñecementos sobre a 

enfermidade para mellorar os procesos de diagnose e tratamento. 
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A pesar dos avances, queda moito por facer no terreo da fibromialxia, tanto 

dende a abordaxe médica como da difusión e información relativa á mesma 

ou, incluso, no recoñecemento da súa incapacitación de cara ao 

desenvolvemento da actividade laboral das persoas que a padecen. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten o Goberno galego algunha estratexia definida para mellorar o 

tratamento integral da fibromialxia? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 12:50:26 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 12:50:31 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, Noela Blanco Rodríguez, Luis Manuel Alvarez 

Martínez, Concepción Burgo López e José Antonio Quiroga Díaz, 

deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Na Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego do Parlamento de 

Galicia, na súa sesión do 11 de maio de 2017, aprobouse cos votos a favor 

do Partido Popular unha iniciativa para modificar o nome do Hospital da 

Costa para que se converta en Hospital Público da Mariña Lucense.  

 

No debate producido, o voceiro do Grupo Parlamentario Socialista 

formulou a cuestión do custo do cambio do nome, en termos de sinaléctica, 

papelería, aplicacións informáticas, material sanitario e as diversas 

cuestións que foran precisas. A pesar desta cuestión, non foi aportada 

ningunha información sobre o tema. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cal é o custo económico completo do cambio de nome do Hospital da 

Costa a Hospital Público da Mariña Lucense? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

  Concepción Burgo López 

  José Antonio Quiroga Díaz 

Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 12:52:30 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 12:52:36 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 08/08/2017 12:52:41 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 08/08/2017 12:52:48 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 08/08/2017 12:52:53 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, Noela Blanco Rodríguez, Patricia Vilán 

Lorenzo e María Luisa Pierres López, deputado e deputadas pertencentes 

ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

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

 

A proba de glicosa para as mulleres embarazadas é un paso do proceso do 

embarazo que, sendo rutinario, supón unha pouco desexable experiencia 

pola que deben pasar as mulleres, dado que a proba provoca, en moitos 

casos, unha serie de efectos secundarios desagradables. É por isto que as 

condicións nas que as embarazadas pasan por esta proba deben ser coidadas 

con especial esmero e atención.  

 

As condicións das salas nas que as embarazadas fan as esperas tras facer a 

proba, nas que teñen que agardar con malestar leve ou grave, con posibles 

rexeitamentos do tratamento, non está nalgúns casos á altura do necesario 

polas usuarias. De maneira concreta, a sala destinada a esta función no 

Hospital Provincial de Pontevedra incumpre as condicións mínimas 

razoables de espazo, temperatura, comodidade e medios a disposición 

(padiolas para deitarse, recipientes, aseo) que deberían conterse nun espazo 

tal. 

 

As condicións nas que as embarazadas, moitas delas con dificultades de 

mobilidade, e coas súas parellas que, cando hai moitas mulleres pasando a 

proba, deben esperar de pé durante horas ao seu carón cando as acompañan, 

son indebidas e merecen unha modificación para atender a un mínimo de 

calidade do tratamento. 

 

A infradotación de persoal, ademais dos espazos, prexudica á realización 

dunha proba que debe seguir un rigoroso control na súa aplicación, e que se 

ve afectada polas dificultades de saturación e impedimentos debido aos 

problemas sinalados. 
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Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Valora o Goberno galego que as condicións nas que se realizan as probas 

de glicosa para embarazadas son aceptables en termos de espazos, medios e 

persoal dispoñibles nos centros hospitalarios do Sergas? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  María Luisa Pierres López 

Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 12:53:29 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/08/2017 12:53:33 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

O avance da ciencia no eido biosanitario vén consolidando as aspiracións 

das sociedades a unha cobertura sanitaria completa, satisfactoria e que 

aporte seguridade e benestar ás persoas. Estes obxectivos son retos 

principais de calquera sistema sanitario público nas sociedades avanzadas, 

de forma que os poderes públicos deben garantir eses principios a través do 

seu propio sistema. 

 

Non entanto, existen dende sempre certos intentos de achegas de persoas 

ou colectivos que, envolvéndose dentro de supostas contribucións positivas 

ao eido da saúde, aproxímanse aos ámbitos sanitarios camuflando como 

ciencia e/ou disciplinas rigorosas e consolidadas certas prácticas que se 

afastan de criterios científicos, lonxe de estar empiricamente demostradas e 

sen fundamento real.  

 

Dende os tradicionais curandeiros/as e colocadores/as ata as máis modernas 

denominacións e variacións das profesións de fisioterapia, psicoloxía ou 

medicina baseadas en aspectos pseudocientíficos, tense creado un ámbito 

de intrusismo nesas profesións. Este problema afecta non so á competencia 

desleal cara os/as profesionais correctamente formados/as e titulados/as, 

senón principalmente constitúe un problema sanitario ao estar sendo 

tratados os pacientes por persoas sen capacitación para elo. A isto engádese 

a inseguridade xurídica que se produce en caso de existir problemas para o 

paciente, o dano á imaxe das profesións e ata problemas polo feito de que 

estes pseudo-profesionais tenden a realizar o seu traballo con opacidade 

fiscal. Estamos, por tanto, ante unha grave situación dende varias 

perspectivas, que se continúa a dar polo aproveitamento destas persoas das 

incertezas que provocan os problemas sanitarios, a ineficiente xestión do 

sistema público que favorece largas demoras e perda de calidade na 

atención e unha débil acción de control por parte da Administración 

pública. 
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Esta situación está ben recollida en distintos puntos da regulación sanitaria, 

dende a Lei de cohesión, a Lei de profesións sanitarias, o Código de 

Deontoloxía Médica e outros textos legais ou colexiais. O propio Código 

Penal, no seu artigo 403, explicita a cuestión do intrusismo profesional. A 

pesares diso a proliferación de actividades, de carácter social ou mercantil, 

deste tipo de técnicas e terapias continúa a crecer.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cre a Xunta de Galicia que a mellora na eficiencia do sistema sanitario 

público podería contribuír a evitar que algunhas persoas terminaran por 

acudir aos practicantes destas técnicas non científicas? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, Noela Blanco Rodríguez, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo e Abel Losada Alvarez, deputados e deputadas 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

Existe un déficit de inspectores médicos/as no sistema sanitario de Galicia, 

como se vén sinalando por parte dos e das profesionais, que demora as 

accións que os/as inspectoras deben desenvolver como poden ser as 

avaliacións de incapacidades ou a supervisión de centros de actividade 

sanitaria. Este déficit no corpo de inspectores/as vese afectado pola Lei 

2/2017, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, que no seu 

artigo 17 sobre o persoal licenciado ou diplomado da escala de saúde 

pública e Administración sanitaria, indica que: 

“O persoal funcionario de carreira licenciado ou diplomado da escala de 

saúde pública e Administración sanitaria poderán ocupar con carácter 

temporal, mediante comisión de servizos voluntaria, postos de traballo 

dunha clase distinta á que pertenzan, dentro da referida escala, sempre 

que a titulación de acceso da súa clase de orixe sexa a mesma que a 

requirida para o acceso á clase correspondente ao posto do que se trate. 

En todo caso, outorgarase prioridade ao persoal funcionario que pertence 

á mesma clase do posto que sexa obxecto de cobertura.” 

 

Seguindo este criterio, de maneira temporal poden ser ocupados os postos 

de inspector médico por persoal que, tendo unha formación básica 

semellante, non ten a formación específica necesaria para unha labor 

determinada como a de inspección médica. Estes casos poden ser os de 

facultativos de saúde pública, que poden ocupar a posición de inspector 

médico, ou de enfermeiros/as da saúde pública que poden ocupar as 

posicións de subinspección. 

 

A solución que ofrece a Lei 2/2017 resolve de maneira temporal a cuestión, 

se ben é certo que a utilización desta excepcionalidade implicaría a 

necesidade de cubrir posicións de inspección e, explicitamente, asumir o 

déficit que se ven sinalando por parte dos e das profesionais.  
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Por todo o exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera a Xunta de Galicia que existe un déficit de inspectores 

médicos/as que é necesario cubrir aínda que sexa mediante a aplicación do 

artigo 17 da Lei 2/2017, de medidas fiscais, administrativas e de 

ordenación? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Abel Losada Alvarez 

Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

O déficit de persoal no sistema sanitario público de Galicia vén sendo 

sinalado por colectivos de profesionais, pacientes, sindicatos e partidos 

políticos como o gran problema nas ineficiencias que se atopan no propio 

funcionamento do sistema. Unha das súas máis destacadas consecuencias 

son as insostibles listas de espera que evidencian, segundo datos oficiais, 

que o proceso acumulado de agarda para primeira consulta co ou coa 

especialista, realización de proba diagnóstica e intervención cirúrxica, 

supera o ano de demora nalgúns servizos. Os graves problemas para 

substitución de facultativos en atención primaria provocan, á súa vez, 

esperas que resultaban pouco frecuentes ata o de agora, e perda da calidade 

e a proximidade do servizo. 

 

A taxa de reposición do persoal sanitario, sumada á política de 

precariedade laboral no eido sanitario impulsada pola Xunta de Galicia, 

promoveu nos últimos anos a existencia de numerosos traballadores e 

numerosas traballadoras do sistema público en condicións de absoluta 

inestabilidade, con contratos temporais de días ou horas que pretenden 

suplir postos de traballo que eran estables e permanentes antes do ano 

2009. Este tipo de contratos xeran un encadeamento dos e das profesionais 

a un sistema que penaliza a súa non aceptación, e provoca problemas 

engadidos froito da inestabilidade e a precariedade que se dá nos contratos, 

impedindo o funcionamento correcto dos equipos de traballo e aumentando 

o risco e a tensión dos e das profesionais. A estas condicións laborais 

súmase a saturación provocada polo menor número de persoal no sistema, 

que xera xornadas alongadas e sobreesforzos do persoal. 

 

A recente sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, do 14 de 

setembro de 2016, a partir da que existen xa casos en Galicia que dan a 

razón aos e ás traballadoras,  pon en destaque a política de contratación 

inestable e non aceptable da Xunta de Galicia, particularmente da 

Consellería de Sanidade a través do Sergas. A non existencia dunha 
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Relación de Postos de Traballo dificulta, aínda máis, o labor de 

organización do persoal do propio sistema sanitario. A estes problemas 

engádese a opacidade dos datos oficiais, sobre os que resulta moi 

complicado coñecer o número exacto de traballadores e traballadoras 

estables que ten o sistema sanitario público de Galicia, e a porcentaxe de 

traballadores e traballadoras temporais, dato que veñen demandando os 

sindicatos e que afirman que non se lles facilita ao igual que tampouco aos 

grupos políticos presentes no Parlamento de Galicia. Dende o equipo 

directivo da consellería existe, incluso, informacións discrepantes sobre 

estes datos en diversos medios de comunicación, o que dificulta a 

posibilidade de facer unha análise correcta.  

 

O Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade, en marzo de 2017, 

unha proposta do Grupo Parlamentario Socialista para a convocatoria 

dunha OPE de en torno a 1600 prazas. O compromiso de convocar OPEs 

semellantes nos anos 2018-2020 foi rexeitada polo voto do Grupo Popular.  

 

Esta iniciativa, a pesares da unanimidade, volveu a ser posta en dúbida por 

parte do Goberno de Galicia nas últimas datas, engadindo incerteza sobre 

as medidas que poderían contribuír, en parte, a paliar o problema de 

ineficiencia do sistema por mor dos déficits en persoal. 

 

A realidade do emprego na sanidade galega é, por tanto, opaca e deficitaria, 

polo que a mellora en calidade asistencial resulta máis complicada. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai o Goberno galego das consecuencias que conleva o 

problema da falta do persoal no Sergas? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

Os orzamentos de 2017 para a Xunta de Galicia, no Anexo de Persoal do 

Servizo Galego de Saúde, contémplanse partidas orzamentarias para os 

servizos relixiosos neste ente. Estas partidas recollen 52 postos de traballo 

para capeláns (41 a tempo completo e 11 a tempo parcial), con un custo 

presupostado de 652.146,83€.  

 

O Grupo Parlamentario Socialista rexistrou por escrito unha pregunta 

referida a esta cuestión durante o mes de febreiro de 2017, que foi 

publicada no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia no día 9 de marzo de 

2017. Con data 8 de xuño, 3 meses despois da súa publicación no BOPG e, 

por tanto, con inxustificado retraso conforme á normativa existente de 

resposta en 20 días hábiles a partir da súa publicación no citado BOPG, o 

Goberno galego responde ao Grupo Parlamentario Socialista incluíndo 

datos sobre o ano 2016 (Documento número de rexistro 10969). Cítase na 

resposta que no indicado ano 2016 a Xunta de Galicia prestaron servizos 51 

capeláns por un custo de 438.260,02€. Non entanto, este dato económico 

non coincide co presupostado para 2016 pola propia Xunta de Galicia. 

Estas diferenzas amosan que a partida presupostada para 2017 é un 

aumento dun 48,8 % no que a propia Xunta de Galicia afirma ter gastado 

en 2016. 

 

A non coincidencia dos datos, e a variación de persoal con cargo ao 

capítulo de persoal do Sergas non recibiu contestación na resposta escrita 

nin ningún grupo parlamentario o explicou no debate producido o 11 de 

abril na Comisión 5ª do Parlamento de Galicia, na que a iniciativa do 

Grupo Socialista se debateu sobre a conveniencia desta partida 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Como pode explicar a Xunta de Galicia a gran discordancia entre o 

proxecto de orzamentos de 2017 e o orzamento executado en 2016 no 

correspondente ao número e contías de capeláns no Servizo Galego de 

Saúde? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 13:00:46 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Raúl Fernández Fernández e Patricia 

Vilán Lorenzo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A N-554 que transcorre enteiramente polo concello de Vilaboa, foi 

reformada recentemente polo Ministerio de Fomento para incrementar a 

seguridade viaria. 

 

Melloras como beirarrúas, novos trazados en moitos tramos antes 

perigosos, semáforos e pasos de cebra que contribúen a unha circulación 

máis pausada e mellor accesibilidade para as persoas usuarias. 

 

No decurso da obra, despois de varias modificacións do proxecto inicial, o 

concello puxo en coñecemento da Xunta de Galicia a súa intención de pedir 

o traslado da competencia sobre esta estrada á titularidade autonómica. 

 

Logo de varias conversas, xa na pasada lexislatura, o Goberno galego 

accedeu a esta petición e comprometeuse a pedir este traslado ao Ministerio 

de Fomento. 

 

Pasado xa  tempo dende este acordo, as deputadas e o deputado que asinan 

formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Solicitou o Goberno de Galicia do Ministerio de Fomento o traslado da 

titularidade da N-554 á Xunta de Galicia?  

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

        Raúl Fernández Fernández 

        Patricia Vilán Lorenzo 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Concepción Burgo López, Luis Manuel 

Alvarez Martínez, Abel Losada Alvarez, Patricia Vilán Lorenzo e Julio 

Torrado Quintela, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

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

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

para a súa reposta oral en Pleno. 

 

Achegar a Administración ao administrado, e velar pola eficiencia e 

adaptación aos tempos dos servizos públicos é unha das obrigas da 

Administración pública. 

 

A evolución tecnolóxica facilita hoxe en día a implantación das 

tramitacións electrónicas, os rexistros e sinaturas dixitais, as secretarías 

virtuais, así como plataformas dixitais nas que facer pública a tramitación 

de expedientes, as licitacións, as convocatorias, etc..sendo ferramentas xa 

familiarizadas e presentes moitas delas en  diversos organismos 

dependentes das administracións do Estado, autonómicas ou municipais. 

 

A mellora nas tramitacións que facilitan estas ferramentas é incuestionable, 

así como favorece a transparencia para a cidadanía e a trazabilidade no 

seguimento dos expedientes. 

 

Detéctanse servizos específicos dependentes da Xunta de Galicia con 

numerosas queixas, coma é  o Servizo de Patrimonio Cultural da Xefatura 

Territorial de Pontevedra dependente da Consellería de Cultura, Educación 

e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, o cal informa sobre todos 

os proxectos que afecten a edificacións ou construcións de diversas 

tipoloxías con algún tipo de protección en todo o ámbito da provincia de 

Pontevedra.  
 

Son moitos os  técnicos e técnicas, concellos e promotores particulares que 

veñen reiterar as serias dificultades coas que se atopan neste servizo, e que 

relacionamos a continuación: 

 

 Dificultade para coñecer o estado dos expedientes (falta de 

trazabilidade). 
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 Discrecionalidade no emprego de criterios en función do técnico 

asignado. 

 Falla de orientación previa fiable previo a presentación dos proxectos.  

 Perda ocasional da documentación entregada, no envío interno entre 

administracións. 

 Dificultade para conseguir citas presenciais co técnico asignado trala 

recepción dun informe negativo. 

 Peche de expediente tras informes negativos que conleva o reinicio 

dos trámites e o pago das taxas no concello de orixe. 

  

O conxunto de todas estas circunstancias provoca, a grave demora na 

tramitación dos expedientes, algúns deles estancados durante anos, a falta 

de transparencia, gastos engadidos para o administrado,  e ineficacia total 

na resolución dos expedientes de licenza, dificultando ao fin e o cabo a 

iniciativa de actuacións de rehabilitación e recuperación do Patrimonio. 

 

Nun goberno que apela á rehabilitación do patrimonio construído e da 

vivenda, non se pode entender que un servizo fundamental coma é o de 

Patrimonio estea a xerar tantas queixas. De feito son moitos os promotores 

que desisten do inicio de actuacións de rehabilitación por medo a atoparse 

con informes que dificulten a consecución das licencias. Isto atenta 

claramente ao mantemento de moito dese patrimonio ameazado con acabar 

arruinado.  

 

Unha perda cultural non só para os promotores, públicos ou privados, 

senón para todos e todas. 
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Os socialistas consideramos que todas estas circunstancias deben ser 

solventadas con carácter de urxencia, e por iso as deputadas e os deputados 

que asinan formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten pensado o Goberno galego implantar a tramitación electrónica 

de expedientes que permita a súa trazabilidade en toda a Administración 

pública? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Concepción Burgo López 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

  Abel Losada Alvarez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Julio Torrado Quintela 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Concepción Burgo López e Luis Manuel 

Alvarez Martínez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Falar de patrimonio é falar de identidade cultural. 

 

Segundo a  Lei 5/2016 do patrimonio cultural de Galicia, “o patrimonio 

arquitectónico o integran os inmobles e os conxuntos destes, as obras da 

arquitectura e de enxeñería histórica ás que se lles recoñeza un papel 

relevante na construción do territorio e na súa caracterización cultural e 

que sexan testemuña dunha época histórica ou dos cambios na forma de 

entendela.“ 

 

Sen embargo no artigo 88 de contidos do patrimonio arquitectónico se 

relatan os valores arquitectónicos das arquitecturas que serán susceptibles 

de protección, e obsérvase que a limitación para a protección da 

arquitectura moderna sitúase nas arquitecturas construídas ata o ano 1965. 

 

No apartado 2 de dito artigo 88 apúntase non obstante que poderá 

recoñecérselles un significativo valor arquitectónico a os bens construídos 

con posterioridade ás datas sinaladas no apartado anterior, sempre que así 

se determine despois dun estudio pormenorizado.  

 

Fronte a outros períodos artísticos e históricos, a arquitectura do século 

XX, especialmente a partir do seu segundo terzo, careceu dun nivel de 

protección acorde á importancia de numerosas construcións, que, en 

consecuencia, foron destruídas ou deformadas.  

 

O debate xerado en toda España a raíz da desaparición da Casa Guzmán, do 

arquitecto Alejandro de la Sota, construída no ano 1979, fai que 

reflexionemos seriamente sobre o nivel de protección sobre este tipo de 

arquitecturas que son modelo e testemuña dun momento de cambios na 

arquitectura deste país. 
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En Galicia contamos con exemplos parellos á Casa Guzmán. Obras 

posteriores ao ano 1965 de autoría do mesmo arquitecto, Alejandro de la 

Sota,  así como moitas doutros e doutras profesionais de recoñecido 

prestixio e que supoñen extraordinarios exemplos do seu momento, que 

marcaron e marcan as pautas de novos estilos, actuando como testemuña 

vivo deses períodos. 

 

A falta de protección de todas esas arquitecturas as expón á súa 

desaparición temperá, máis aínda cando os seus promotores non poden 

acceder a axudas que contribúan ao seu mantemento, especialmente cando 

estamos a falar de arquitecturas de marcado carácter singular. 

 

No 2015 iniciouse a protección de 13 edificacións do movemento moderno, 

de entre os anos 1932-1965, presentadas pola Academia de Belas Artes á 

Xunta de Galicia para a súa conservación e recoñecemento dun período 

crucial,  o que xa supuxo un avance importante. 

 

Non obstante o Grupo Parlamentario Socialista considera preciso  

conseguir que o recoñecemento chegue á totalidade dos bos edificios 

ligados á nosa modernidade, independentemente da súa antigüidade, sendo 

imprescindible incidir na necesidade de valorar máis esta arquitectura para 

evitar riscos serios na súa conservación. 

 

Os socialistas consideramos que  esta circunstancia debe ser solventada con 

carácter de urxencia, e por iso as deputadas e o deputado que asinan 

formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Hai previsión de realizar un estudo dirixido a levar a cabo a protección 

urxente das arquitecturas e construcións posteriores ao ano 1965 que non 

están contempladas na vixente Lei 5/2016 do patrimonio cultural de 

Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Concepción Burgo López 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Abel Losada Alvarez, Concepción Burgo 

López e Luis Manuel Alvarez Martínez, deputadas e deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

O  Real Mosteiro de Oia é un antigo mosteiro cisterciense fundado no 

século XII, situado no concello de Oia, na provincia de Pontevedra. O 

conxunto monacal foi  declarado Ben de Interese Cultural no ano 1931. 

 

A súa proximidade ao mar faino destacar entre o resto de mosteiros do 

Císter. Foi esa situación tan estratéxica, fronte a unha cala que actuaba 

como refuxio e abrigo para embarcacións, a que provocou o carácter de 

fortaleza na súa fachada ao mar. 

 

Unha intensa historia vén ligado ao mesmo, servindo non só para acoller ás 

diversas congregacións que o habitaron, senón que actuou tamén como 

lugar de defensa, introdutor de novos produtos alimentarios (millo e 

tomate), o cultivo da vide,  da cría de cabalos en liberdade ( orixe da rapas 

das bestas). 

 

O século XX supuxo para o mosteiro un continuo traspaso de mans. Dende 

o ano 1932 a administración correspondeu ao alcalde do concello, época na 

que sofre os maiores saqueos e abandono. Durante a guerra civil foi 

empregado como cárcere, chegando a albergar a preto de 3.300 de persoas 

presas. 

 

Na actualidade e tras diversas ventas a diferentes propietarios e propietarias 

e sociedades a propiedade recae na sociedade Residencial Monasterio de 

Oia S.A., actual promotora dun proxecto hoteleiro, residencial e turístico. 

 

Este proxecto que contempla a restauración, rehabilitación, e posta en valor 

do conxunto monacal e do seu entorno,  prevé dotar ao complexo dun hotel 

4 estrelas, con capacidade aproximada de 72 habitacións, zonas verdes, un 

centro de talasoterapia anexo e o desenrolo dun equipamento residencial 

nos terreos do ámbito de actuación. 
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O Pleno do Concello de Oia, na súa sesión extraordinaria celebrada o 30 de 

novembro de 2011, aprobou un convenio urbanístico relativo á ordenación 

detallada e a delimitación do polígono que afecta ao mosteiro e ó seu 

entorno inmediato subscrito entre o citado concello e a mercantil 

propietaria do mesmo. 

 

Van para 6 anos dende o comezo dos trámites e a pesar do convenio 

asinado co concello no seu día e de ter sido tratado o tema no Pleno do 

Concello en repetidas ocasións, aínda  non se acadou a aprobación inicial 

da modificación puntual precisa para avanzar nas seguintes fases de 

redacción.   

 

Mentres tanto, este ben catalogado como BIC, está nun estado de abandono 

tal que está a pór en serio perigo a súa correcta conservación.  

 

E se a recuperación deste conxunto patrimonial é primordial, non o é 

menos  o novo uso que se lle pretende dar, que suporá un impulso para o 

emprego e economía local, especialmente nun concello como é o de Oia, 

que perde poboación ano a ano. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Ten feito algunha xestión a Xunta de Galicia para favorecer a recuperación 

patrimonial do Mosteiro de Santa María a Real de Oia, dado que é un  

elemento estratéxico na promoción do chamado “Camiño de Santiago 

portugués pola costa”? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Abel Losada Alvarez 

  Concepción Burgo López 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Luis Manuel Alvarez Martínez e 

Concepción Burgo López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O concello de Vila de Cruces, pertencente á comarca do Deza, conta con 4 

centros de primaria, dous situados nas parroquias de Merza e Piloño e os 

outros no propio centro urbano do concello. As instalacións do CEIP Nosa 

Señora da Piedade, en Vila de Cruces, constan de dous edificios, o edificio 

nº1 nado no curso escolar 71/72 e o edificio nº2 nado posteriormente no 

73/74.  

 

A  fusión dos mesmos  produciuse no ano 1983, atendéndose nun deles aos 

nenos e nenas de primaria e no outro aos de infantil. 

 

Existe unha demanda que a comunidade educativa vén facendo dende fai 

anos para a unificación das unidades de primaria e infantil, a día de hoxe 

localizadas en edificacións independentes, dentro do mesmo recinto 

escolar, así como da execución dunha zona exterior abrigada que permita 

aos rapaces gozar do recreo en días de choiva, así como poder facer deporte 

nunha área máis ampla e adaptada ás necesidades do centro. 

 

Polo tanto son os problemas de xestión do centro por un lado, e a 

exposición dos nenos e nenas á intemperie por outro, os que levan a 

impulsar esta reclamación. 

 

Son varias as ocasións durante o día na que os nenos e nenas máis 

pequenas do centro teñen que desprazarse dun a outro centro, para facer 

uso do comedor, diariamente, e doutras aulas puntualmente. 

 

Así como tamén o son as veces que durante o día o profesorado e persoal 

do centro ten que desprazarse para atender ás diferentes aulas de primaria 

ou infantil. 
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A maiores destes inconvenientes, durante o inverno son moitos os días nos 

que os rapaces e rapazas teñen que gozar os seus momentos de recreo nos 

corredores ou aulas do propio colexio, ao non ter un espazo exterior 

cuberto suficiente para albergar aos case 200 alumnos que ten o centro. 

Esta instalación aproveitaríase para resolver ou minimizar en todo caso o 

actual desabrigo dentro do recinto escolar,  entre o lugar de desembarco dos 

autobuses e a edificación principal. 

 

Estas demandas resolveríanse polo tanto acometendo obras de: 

 

 Adaptación de aulas no edificio 1, (a día de hoxe o que alberga as 

aulas de primaria) que pasarían pola división e reconversión dunhas 

salas existentes no mesmo, en novas aulas, adaptándoas as 

necesidades actuais e coa execución, tamén dentro dos espazos xa 

existentes, duns novos aseos que se adapten aos requisitos 

normativos para os nenos de curta idade, e precisos para dar servizo 

os grupos de infantil. 

 

 Ampliación ou construción dun novo espazo exterior ou patio 

cuberto, no lugar onde hoxe se sitúa un pequeno ximnasio, que 

funcione como tal e para poder facer uso durante os recreos os días 

de choiva. 

 

Polo exposto, os deputados que asinan formulan a seguinte pregunta para o 

seu debate en Pleno: 

 

É coñecedora a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria das necesidades dos centros pertencentes ao ámbito rural en 

Galicia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

  Concepción Burgo López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Luis Manuel Alvarez Martínez, Julio 

Torrado Quintela, Concepción Burgo López e Noela Blanco 

Rodríguez, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A situación das mulleres é moi diferente duns países a outros, aínda que 

teñen un denominador común: en ningún país do mundo as mulleres teñen 

os mesmos dereitos e oportunidades que os homes, o que lles impide 

participar en igualdade de condicións en todos os ámbitos da vida.  

 

A pesar dos cambios e esforzos realizados, seguen existindo grandes 

desigualdades entre homes e mulleres, que se manifestan de diferentes 

formas. A nivel mundial, algunhas cifras facilitadas pola Axencia Española 

de Cooperación Internacional evidencian o seguinte: 

 

1. O 70 % da poboación que vive na pobreza son mulleres. 

2. Dous terzos da poboación adulta analfabeta son mulleres. 

3. Cada minuto morre unha muller no mundo por causas relacionadas 

co embarazo e o parto. 

4. Polo menos una de cada tres mulleres e nenas en todo o mundo foron 

golpeadas ou sometidas a abusos sexuais ao longo da súa vida. 

5. O 90 % das vítimas da guerra son civís, a maioría mulleres, nenas e 

nenos. 

6. A inmigración feminina ten medrado nos últimos dez anos un 74  %, 

fronte ao 22 % que aumentou a masculina e, ademais, a xornada 

laboral das mulleres inmigrantes é un 37% máis longa que a das 

españolas.  

 

Esta situación é consecuencia dos condicionantes de xénero - os roles e 

estereotipos que as sociedades asignan ás mulleres e aos homes por 

pertencer a un sexo ou outro - que condicionan a vida de homes e de 

mulleres, limitando a súa liberdade e impedindo o desenvolvemento pleno 

da súa capacidades, tanto persoais como profesionais.  
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Aínda queda un gran camiño por percorrer para alcanzar a igualdade real 

entre mulleres e homes. Necesitamos traballar para lograr un 

empoderamento das mulleres, desaprender os mandatos do xénero, 

repensar valores e actitudes que impregnan as culturas e a vida das persoas 

que contribúen á desigualdade entre sexos. 

 

A educación é parte esencial para a transmisión dos roles e estereotipos de 

xénero, de aí a importancia que ten como ferramenta de cambio social. 

Convértese  en imprescindible por tanto traballar desde a escola pola 

igualdade e abordar o sexismo en todos os ámbitos educativos. 

 

Ao igual que outras Administración Autonómicas (Andalucía, Castela e 

León, Valencia, etc) a Xunta de Galicia vén de publicar o I Plan de 

actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020, 

elaborado pola Secretaría Xeral de Igualdade e a Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria. 

 

Este plan conta con catro principios inspiradores: a transversalidade 

(igualdade de xénero como un principio transversal e sempre presente na 

actividade educativa), a sociedade igualitaria (construción dunha sociedade 

na que homes e mulleres sexan iguais empregando a educación como 

medio para combater todas as formas de discriminación), o obxectivo 

“violencia 0 nas aulas e na sociedade” (a imprescindible sensibilización e a 

concienciación na comunidade educativa do problema da violencia de 

xénero na nosa sociedade e a loita pola súa total desaparición) e a  

Inclusión e integración da diversidade (a educación para a aceptación da 

diversidade sexual e a integración plena de todas as persoas na comunidade 

educativa e na sociedade sen que inflúa a súa opción afectiva ou sexual). 

 

Tamén figura no mesmo que se procederá á: 

 

1. Elaboración de materiais, asesoramento e orientación así como 

achegar ferramentas de utilidade para que os centros educativos 

dispoñan de recursos para coeducar. O material achegado polos 

departamentos responsables de executar este Plan atoparase 

dispoñible nas páxinas web de ambos os dous departamentos e na 

plataforma de uso habitual polo profesorado dependente da 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
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2. Formación do profesorado e alumnado dos centros educativos. Na 

súa maior parte, esta formación estará incluída nas actividades 

levadas a cabo no Plan anual de Formación do Profesorado da 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

Incidirase na formación en coeducación, mediante estratexias para a 

promoción da igualdade no ámbito educativo, en orientación, con 

especial atención na construción de identidades libres de estereotipos 

de xénero así como na diversidade afectiva e sexual, sen esquecer a 

problemática da violencia de xénero no ámbito. 

 

Con respecto a isto último, o Plan anual de Formación do Profesorado para 

o curso 2016/2017 (primeiro de vixencia do  I Plan de actuacións para a 

Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020) non contempla nin 

unha soa acción relacionada con este asunto no que a convocatorias de 

grupos de traballo nos centros se refire, que necesariamente deberán 

axustarse ás temáticas propostas no anexo I da  convocatoria (páxina 34), 

nin na modalidade de seminarios (páxina 43). 

 

Do anterior, dedúcese de forma obvia que o compromiso co plan é 

inexistente neste ámbito. 

 

Ademais, tamén se establece que “as medidas contidas no I Plan de 

actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia implican 

custos imputables a gasto ordinario tanto da Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria como da Secretaría Xeral da 

Igualdade (Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza), por este motivo non é posible establecer unha 

cuantificación singularizada dos recursos económicos de ambas 

consellerías destinados á execución do I Plan de actuacións para a 

Igualdade nos centros educativos de Galicia, ao formar parte este Plan, 

pola súa propia finalidade, das competencias propias dos dous 

departamentos.”. Esta afirmación sitúa orzamento do programa no que 

poderíamos denominar un confortable limbo de inconcreción. 

 

Do exposto ata este momento, parece obvio que de non concretar medidas e 

dotacións económicas axeitadas, un programa esencial como o que nos 

ocupa, pasará a formar parte desa revolución silenciosa da que tanto se 
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gaba o Partido Popular, neste caso porque o que non está vivo dificilmente 

pode facer ruído algún. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten intención o Goberno galego de corrixir a inexistencia de orzamento 

concreto e diferenciado en cada curso escolar para o desenvolvemento do I 

Plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia 

2016-2020? 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

O dereito fundamental da igualdade de mulleres e de homes constitúe un 

valor fundamental para a democracia e é una necesidade esencial  nunha 

sociedade democrática moderna que desexa erradicar o sistema patriarcal 

androcéntrico e sexista. 

 

A fin de que se cumpra plenamente este dereito, non solo ten que 

recoñecerse legalmente, senón que debe exercerse de forma efectiva 

implicando todos os aspectos da vida: políticos, económicos, sociais e 

culturais. 

 

Unha das obrigas legais do Goberno galego en materia de igualdade é a de 

“garantir o funcionamento de centros e servizos de información e 

asesoramento ás mulleres en número e dotacións suficientes”. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cantos centros de información e asesoramento ás mulleres cre o Goberno 

que son necesarios na Comunidade Autónoma de Galicia? 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas e deputado 

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O dereito fundamental da igualdade de mulleres e de homes constitúe un valor 

fundamental para a democracia e é una necesidade esencial  nunha sociedade 

democrática moderna que desexa erradicar o sistema patriarcal androcéntrico e 

sexista. 

 

A fin de que se cumpra plenamente este dereito, non solo ten que recoñecerse 

legalmente, senón que debe exercerse de forma efectiva implicando todos os 

aspectos da vida: políticos, económicos, sociais e culturais. 

 

Tal e como recolle o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 

aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de 

Galicia, en materia de igualdade no seu artigo 67, “os plans de igualdade serán 

obrigatorios para a Administración autonómica, os seus organismos autónomos, 

as sociedades públicas, as sociedades públicas, as fundacións do sector público 

autonómico, as entidades de dereito público vinculadas ou dependentes da 

Comunidade Autónoma e os organismos con dotación diferenciada nos 

orzamentos da Comunidade Autónoma que, ao careceren de personalidade 

xurídica, non estean formalmente integrados na Administración da Comunidade 

Autónoma”. 

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Contan todos os entes autónomos dependentes da Xunta de Galicia  cun plan de 

igualdade? 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

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

 

43975



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 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 08/08/2017 15:55:49 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/08/2017 15:56:00 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/08/2017 15:56:04 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/08/2017 15:56:06 

 

43976



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

O dereito fundamental da igualdade de mulleres e de homes constitúe un 

valor fundamental para a democracia e é una necesidade esencial nunha 

sociedade democrática moderna que desexa erradicar o sistema patriarcal 

androcéntrico e sexista. 

 

A fin de que se cumpra plenamente este dereito, non solo ten que 

recoñecerse legalmente, senón que debe exercerse de forma efectiva 

implicando todos os aspectos da vida: políticos, económicos, sociais e 

culturais. 

 

A Marca Galega de Excelencia en Igualdade é un distintivo a través do cal 

a Xunta de Galicia lles da recoñecemento a aquelas empresas (públicas ou 

privadas)  que destacan na aplicación das políticas de igualdade. 

 

Este distintivo, presentado polo Goberno galego con motivo da celebración 

de tal día como hoxe, Día Internacional da Muller no ano 2010, supoñía un 

recoñecemento explícito da Xunta de Galicia ás empresas que destacan 

pola aplicación de políticas de igualdade. 

 

Ademais, naquel momento, augurábase que o distintivo serviría de estímulo 

e como ferramenta para avanzar no desenvolvemento do principio de 

equidade no ámbito empresarial, na economía e na sociedade galega. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cantas empresas contan, desde a súa entrada en vigor, coa distinción Marca 

Galega de Excelencia en Igualdade? 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña 
Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas e deputado 

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O dereito fundamental da igualdade de mulleres e de homes constitúe un valor 

fundamental para a democracia e é una necesidade esencial nunha sociedade 

democrática moderna que desexa erradicar o sistema patriarcal androcéntrico e 

sexista. 

 

A fin de que se cumpra plenamente este dereito, non solo ten que recoñecerse 

legalmente, senón que debe exercerse de forma efectiva implicando todos os 

aspectos da vida: políticos, económicos, sociais e culturais. 

 

O Consello Galego das Mulleres constituído en marzo de 2014, co fin de actuar 

como canal de participación efectiva de institucións e asociación no deseño de 

políticas de prevención e tratamento integral da violencia de xénero, da 

discriminación e da promoción da igualdade entre homes e mulleres, ademais de 

dar asesoramento en materia desigualdade.  

 

É un órgano colexiado de carácter consultivo que ten como función elevar 

propostas e iniciativas aos poderes públicos, elaborar informes sobre a situación 

e perspectivas da igualdade e investigar a realidade das mulleres galegas. 

 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Hai algunha conclusión dalgún estudo do Goberno sobre a reorganización dos 

tempos de traballo e a conciliación da vida familiar e da vida laboral? 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas e deputado 

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O dereito fundamental da igualdade de mulleres e de homes constitúe un valor 

fundamental para a democracia e é una necesidade esencial  nunha sociedade 

democrática moderna que desexa erradicar o sistema patriarcal androcéntrico e 

sexista. 

 

A fin de que se cumpra plenamente este dereito, non solo ten que recoñecerse 

legalmente, senón que debe exercerse de forma efectiva implicando todos os 

aspectos da vida: políticos, económicos, sociais e culturais. 

 

A Comisión Interdepartamental de Igualdade foi constituída  en marzo de 2013. 

Ten como obxectivo o seguimento da aplicación da Lei galega para a prevención 

e o tratamento da violencia de xénero, enriquecemento, revisión e implantación 

das 320 actuacións recollidas no VI Plan galego para a igualdade entre homes e 

mulleres. 

 

Foi definido polo Goberno como un órgano fundamental que se ía encargar de 

reforzar a integración do principio de transversalidade de xénero en todas as 

políticas e acción da Xunta de Galicia. 

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración  fai dita comisión do cumprimento da Lei galega para a 

prevención e o tratamento da violencia de xénero? 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

O dereito fundamental da igualdade de mulleres e de homes constitúe un 

valor fundamental para a democracia e é una necesidade esencial nunha 

sociedade democrática moderna que desexa erradicar o sistema patriarcal 

androcéntrico e sexista. 

 

A fin de que se cumpra plenamente este dereito, non solo ten que 

recoñecerse legalmente, senón que debe exercerse de forma efectiva 

implicando todos os aspectos da vida: políticos, económicos, sociais e 

culturais. 

 

A Conta Satélite de Produción Doméstica de Galicia debe ter como 

obxectivo principal dar unha información sobre un traballo non retribuído, 

pero necesario, que se mantivo durante moito tempo oculto ao resto da 

economía, pór de manifesto a importancia da produción doméstica con 

relación ao PIB, aplicar no cálculo do valor do traballo non retribuído con 

fins de política social (casos de divorcio, lesión ou morte), realizar análises 

do funcionamento dinámico da economía doméstica e as súas interaccións 

co sector público e o do mercado e proporcionar tamén útiles reflexións 

sobre as análises do consumo privado. 

 

A dispoñibilidade de estimacións regulares no tempo da produción 

doméstica permitiría ter información sobre o volume producido polos 

fogares e o consumo real de servizos. 

 

Ademais, sería de grande utilidade para a implantación de políticas sociais, 

especialmente nas que teñan que ver con transferencias sociais aos fogares. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Dispón a Xunta de Galicia dunha serie de Conta Satélite de traballo 

doméstico suficiente para a obtención de conclusións obxectivas? 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Julio Torrado Quintela e Noela Blanco 

Rodríguez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

En España a idade media do primeiro fillo superou os 30 anos (30,6), 

crecendo en 5 anos durante os últimos 30 anos. 

En canto a Galicia, nos últimos 20 anos, a franxa de idade das nais na que 

máis nacementos se producen aumentou en 6 anos, situándose agora na 

franxa 34-35. Tamén se incrementou en 20 puntos o número de nacementos  

con nais con idades comprendidas entre os 30 e os 40 anos, sendo a día de 

hoxe o 70 % do total de nacementos.  

 

Estes datos teñen claves e consecuencias comúns. As claves, máis aló do 

innegable efecto da grave crise económica, débense sobre todo á maior 

incorporación da muller non só ao mercado de traballo, senón tamén aos 

sistemas de formación superior. Hoxe, en gran número as mulleres deciden 

pospoñer a maternidade en prol de acadar unha seguridade laboral e 

económica previa. É o prezo da igualdade que por outro lado non se 

consegue con plenitude na sociedade actual. 

 

O afastamento desta idade biolóxica ideal para ter fillos, que os expertos 

consideran que está por debaixo dos 30 anos, ten as súas consecuencias. As 

máis  dramáticas as viven as mulleres que descobren que, cando ao fin o 

resto de circunstancias vitais son propicias, seu corpo lles di que é 

demasiado tarde.  

 

Isto provoca o aumento na cifra de mulleres que se someten a tratamentos 

de fertilidade, custosos tanto económica como emocionalmente, e 

saturando e facendo ineficaces os servizos de reprodución asistida 

dependentes do Sergas en Galicia.  

 

Estes tratamentos non sempre son eficaces, posto que a técnica non pode 

suplir as dificultades que supón unha deficiente e baixa reserva ovárica. É 

cuestión, a da desinformación, fomentada interesadamente pola industria 

con campañas publicitarias de mulleres eternas, que parecen conservar as 
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facultades das máis novas. O negocio existente detrás da maternidade e 

paternidade é un dos máis lucrativos deste país. 

 

Existe unha proba médica que forma parte dos protocolos de tratamentos de 

inseminacións artificiais e FIVs, que permite recabar unha información 

vital da paciente, como é a  proba da reserva ovárica, denominada (unha 

das máis empregadas) como a “antimulleriana”, e que mide tanto a 

cantidade de ovocitos (óvulos) que lle quedan á muller como a calidade dos 

mesmos. Coñecer este dato a tempo, diferente para cada muller, e non só 

cando xa se detectan problemas de fertilidade, pode facilitar a planificación 

vital das mulleres. 

 

Divulgar a existencia desta sinxela proba analítica, descoñecida para a 

grande maioría da poboación, e fomentar a súa inclusión como unha proba 

máis, ofertada polo Sergas para todas as mulleres, incluso antes dos 30 

anos, melloraría sen dúbida a súa autonomía, a súa capacidade para 

planificar soas ou coas súas parellas a maternidade, e evitar situacións de 

infertilidade prematura non coñecida e claramente evitable.  

 

Porque os socialistas creemos que a planificación familiar non pode quedar 

só nas mans da sanidade privada, senón que pola alta importancia que ten 

como medida demográfica debe ser asumida e capitaneada pola sanidade 

pública. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai o Goberno galego da non existencia desta proba da 

reserva ovárica que está afectando á planificación das mulleres sobre a súa 

maternidade? 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Raúl Fernández Fernández, Patricia Vilán 

Lorenzo e Luis Manuel Alvarez Martínez, deputadas e deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

As estradas da rede primaria e secundaria, en especial as do litoral, son  as 

principais afectadas polo  aumento do parque automovilístico.  E no caso 

do concello de Moaña, estas estradas son as peor asistidas, por non dicir 

desatendidas, polo Plan de mobilidade viaria da Península do Morrazo. 

 

Na PO-313, no seu tramo por Moaña, existen problemas moi graves de 

mobilidade e de seguridade para a veciñanza.  

 

O concello, e asociacións veciñais, xa reiteraron en repetidas ocasións á 

Axencia Galega de Infraestruturas a necesidade urxente de acometer 

actuacións de conservación nas beirarrúas, principalmente no tramo que 

discorre próximo ao CEIP Quintela (punto quilométrico15,690-15,760). 

Este centro educativo é o único que non conta con transporte escolar, o que 

implica que todos os nenos e nenas acceden ao mesmo usando as beirarrúas 

da súa competencia. O seu deteriorado estado, con afundimentos e roturas 

importantes, está provocando numerosas queixas da comunidade educativa 

e dos colectivos veciñais da zona. 

 

Ao deterioro das beirarrúas engádeselle o problema do desprazamento da 

mesma en diversos tramos co conseguinte risco de caída e desprendemento 

dos peches privados. 

 

A alta ocupación desta vía nos pasados meses e ata o momento actual, por 

mor dos cortes intermitentes do corredor do Morrazo durante as obras de 

desdobramento, non fixeron máis que agravar as problemáticas desta vía.  
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Ten pensado o Goberno galego acometer obras de mellora de seguridade 

viaria nesta estrada durante o ano 2017? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Raúl Fernández Fernández 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 08/08/2017 16:09:26 

 
Raúl Fernández Fernández na data 08/08/2017 16:09:31 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/08/2017 16:09:35 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Raúl Fernández Fernández e Patricia 

Vilán Lorenzo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

As estradas da rede primaria e secundaria, en especial as do litoral, son  as 

principais afectadas polo  aumento do parque automovilístico. E no caso do 

concello de Moaña, estas estradas son as peor asistidas, por non dicir 

desatendidas, polo Plan de mobilidade viaria da Península do Morrazo. 

 

A alta ocupación destas vías nos pasados meses e ata o momento actual, 

por mor dos cortes intermitentes do corredor do Morrazo durante as obras 

de desdobramento, non fixeron máis que agravar as problemáticas destas 

vías. 

 

Na PO-551, no seu tramo por Moaña, son múltiples os problemas de 

seguridade viaria e accesibilidade da mesma. Son tamén continuos os 

problemas de afundimentos nas beirarrúas, mal estado do firme nalgúns 

tramos do vial e desprendementos en zonas de taludes. 

 

O mal estado da beirarrúa por roturas constantes nas baldosas se concentra 

no tramo entre Caiagua e a Porta do Sol , na parroquia de Domaio. Neste 

lugar é necesaria a adaptación urxente da parada de autobús para persoas 

con mobilidade reducida. É norma habitual que o autobús teña que parar en 

lugar previo e non habilitado para favorecer que as persoas en cadeira de 

rodas poidan baixar do autobús, xa que a altura da parada impide facelo 

fisicamente e coa seguridade que sería desexable, xa que os usuarios con 

discapacidade vénse obrigados logo a transitar pola propia estrada. 

 

É tamén precisa  unha zona de tránsito peonil na recta da Borna por ser o 

único tramo da PO-551 que carece de beirarrúas, o que obriga aos veciños 

e veciñas a transitar polo beiravía da estrada. 
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E de xeito xeral faise necesaria a adaptación urxente dos pasos entre 

beirarrúas, posto que a día de hoxe incumpren coa normativa de 

accesibilidade. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Ten pensado o Goberno galego acometer as obras necesarias de mellora da 

seguridade viaria nesta estrada (no seu tramo de competencia autonómica) 

durante o ano 2017? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Raúl Fernández Fernández 

  Patricia Vilán Lorenzo 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, Juan Manuel Díaz Villoslada, Luis Manuel Alvarez 

Martínez, Concepción Burgo López, Julio Torrado Quintela e Noela 

Blanco Rodríguez, a través do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no 

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A violencia de xénero segue a ser un dos principais problemas da nosa 

sociedade. 

 

As medidas de concienciación e sensibilización parecen insuficientes para 

reverter esta situación, xa que os casos que seguen a acontecer revelan a 

gravidade dun problema que afecta a homes e mulleres de todas as 

condicións  sociais, culturais e xeracionais. 

 

Recentemente foi aprobada na Comisión Non Permanente para a Igualdade 

e para os Dereitos das Mulleres unha ponencia que foi elevada ao Senado e 

na que todos os grupos parlamentarios mostramos o noso consenso. 

 

Neste documento reflíctense moitas cuestións, medidas e protocolos que 

entendemos son precisos pór en marcha e coa máxima celeridade para a 

mellora na prevención, atención das vítimas e erradicación do problema da 

violencia de xénero. 

 

No tocante a atención as vítimas fíxose fincapé no importante da formación 

de todos e todas as axentes implicados na atención as vítimas, así como aos 

fillos e fillas, vítimas tamén da violencia exercida sobre as súas nais. 

 

Entendemos que esta formación ten que ser apoiada e aplicada de forma 

conxunta e con carácter transversal. 

 

Son moitos os e as profesionais que forman parte da cadea de atención ás 

vítimas, xuíces e xuízas, avogados e avogadas, fiscais, traballadores ou 

traballadoras sociais, enfermeiras e enfermeiros, médicos ou médicas, 

psicólogos e psicólogas, policías, … 
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Por todo isto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera o Goberno galego unha prioridade a formación dos e das 

profesionais implicadas na atención ao conxunto de vítimas da violencia de 

xénero, máis alá do ámbito educativo? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

 

 Asdo.: María Luisa Pierres López 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Luis Manuel Alvarez Martínez 

   Concepción Burgo López 

   Julio Torrado Quintela 

   Noela Blanco Rodríguez 

 Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, María Dolores Toja Suárez, Abel Losada 

Alvarez, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Vilán Lorenzo e Juan 

Manuel Díaz Villoslada, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 

do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno. 

 

O orzamento do Estado dirixido ao programa específico de igualdade de 

oportunidades entre mulleres e homes mantense en 19,7 millóns de euros,  a 

mesma cantidade que no 2016.  

 

Para 2017 se suprimiron as transferencias específicas a entidades locais para 

desenrolar programas de formación e fomento do emprego feminino e aumenta o 

diñeiro destinado aos programas para incentivar os plans de igualdade nas 

pequenas e medianas empresas ata situarse en 1,2 millóns de euros. En 2016 se 

presupostaron 900.000 euros, pero a partida foi suspendida como consecuencia 

dos recortes de Facenda, que provocaron tamén a cancelación doutras dúas liñas 

de financiamento para igualdade. 

 

O Grupo Parlamentario Socialista de Galicia,  está altamente preocupado pola 

falla de coherencia que amosa o Goberno, entre as declaracións públicas en pro 

da loita pola igualdade e a realidade do presupostado para poñer en marcha as 

políticas que presume defender. 

 

Nun momento no que a crise azotou de forma irremediable aos pasos dados en 

anos anteriores en pro dos dereitos laborais das mulleres, da conciliación 

familiar, da corresponsabilidade, vénse a constatar que non só non se consegue 

avanzar, senón que se está a retrasar de xeito consciente a posta en marcha de 

todas estas medidas. 

 

De nada serven as ponencias de igualdade, de violencia de xénero, se todas as 

medidas que se formulan levar a cabo acaban soamente reflectidas en papeis. Sen 

orzamentos que as acompañen, son palabras, nada máis. 

 

Seguen a ser as mulleres as que gozan maioritariamente dos permisos de 

maternidade. Elas as que seguen a pór en perigo as súas carreiras profesionais 

facendo uso (nun 92 %) das excedencias laborais por coidado de menores. Elas 

as que son preguntadas no traballo polas súas expectativas maternais. Elas as que 
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son gravadas con salarios inferiores aos dos homes no desenrolo de traballos de 

igual categoría profesional. 

 

Non existe, probablemente, un feito de discriminación  de carácter global e 

mundial que afecte a máis persoas como é o colectivo das mulleres, o 50 % da 

poboación mundial. Neste senso a Comisión sobre a condición xurídica e social 

da muller lembraba a semana pasada que as "barreiras estruturais" seguen 

lastrando a metade do planeta, con as consecuencias que elo conleva para o 

desenrolo persoal das mulleres e da sociedade no seu conxunto. 

 

Ao ritmo actual, levaría 170 anos lograr a igualdade económica entre homes e 

mulleres, segundo o último informe do Foro Económico Mundial sobre brechas 

entre os dous sexos. 

 

Este dato tan demoledor ponnos ante un problema cun carácter de extrema 

urxencia. E o coñecemento do estancamento no apoio orzamentario do estado 

para este ano 2017 á Igualdade constata que o noso país non contribuirá ao 

rebaixe deses 170 anos nin á posta en práctica de moitas das medidas de apoio 

anunciadas. 

 

Falar dun incremento de 350.000 € no apoio á implantación dos plans de 

igualdade nas pequenas e medianas empresas en todo o ámbito español, é falar 

dunha contribución absolutamente ridícula. Nun país que conta con 1,2 millóns 

de empresas pequenas e medianas falar de axudas deste tipo de contías e falar 

dunha incidencia de apenas 1€ por empresa. 

  

A gravidade deste feito leva a que estas deputadas e estes deputados formulen a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cal é a opinión do Goberno galego sobre os orzamentos anunciados polo 

Goberno do Estado para a Igualdade de oportunidades entre homes e mulleres? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  María Dolores Toja Suárez 

  Abel Losada Alvarez 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 
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Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Raúl Fernández Fernández e Patricia 

Vilán Lorenzo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A estrada PO-255 Pontecaldelas – Petán de titularidade autonómica, no 

tramo que comeza no lugar de Maceira, concello de Covelo, entre os 

puntos quilométricos 31,120 e 31,530, adoece de moitos problemas de 

seguridade viaria ós que se teñen que enfrontar os veciños e  as veciñas, 

usuarios e usuarias da vía cada día. 

 

Entre outras cuestións cabe subliñar: 

 

 A carencia de beirarrúas, que pon en serio perigo o tránsito de peóns 

nunha zona poboada e consolidada como núcleo. 

 A falta de canalización das augas nas beiras, que provoca o desborde 

dalgúns regatos naturais nos días de choiva por enriba da vía, co 

conseguinte deterioro do firme , problemas de paso para os peóns e 

perigosidade na condución. 

 O deficiente pintado da vía, non atopándose delimitados os carrís de 

circulación no lateral e polo tanto sen beiravía. 

 Existencia de zonas do vial con contencións do terreo insuficientes 

que están a provocar a disgregación e corremento do vial. 

 Zona de risco alto de accidente na conexión coa estrada provincial 

5104 Maceira – San Salvador de Prado, por tratarse dun enlace 

nunha curva  con pintado confuso  e con visibilidade moi limitada. 

 Inexistencia de pasos de peóns ou medidas de calmado do tráfico. 

 

Esta situación levou aos veciños e veciñas da zona a solicitar en repetidas 

ocasións melloras nese tramo de apenas 400 metros para evitar atropelos e 

accidentes, e máis tratándose dunha vía que da servizo a moitas persoas 

usuarias, especialmente no verán pola súa conexión estratéxica entre Avión 

e Vigo. 

 

43998



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 

Así mesmo recóllese unha demanda realizada por toda a corporación 

municipal do concello de Covelo e apoiada por todos os grupos xa no ano 

2015. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

 

Ten pensado acometer obras de mellora de seguridade viaria  na estrada 

PO-255 Pontecaldelas – Petán  durante o ano 2017? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Raúl Fernández Fernández 

  Patricia Vilá Lorenzo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 08/08/2017 16:17:30 

 
Raúl Fernández Fernández na data 08/08/2017 16:17:35 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/08/2017 16:17:41 

 

43999



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Julio Torrado Quintela, Noela Blanco 

Rodríguez e Patricia Vilán Lorenzo, deputadas e deputado pertencentes 

ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

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

 

A Illa de Ons forma parte xunto coas Illas Cíes, Cortegada e Sálvora do 

Parque Nacional das Illas Atlánticas, archipélago que é un dos destiños 

turísticos máis atractivos e coñecidos das Rías Baixas. 

 

O número de visitas de todas as illas ronda os 400.000 anuais, e no tocante 

á illa de Ons son 2.200 as visitas diarias, especialmente nos meses do 

verán, o que levou a que unhas 84.000 persoas decidiran visitar esa illa no 

ano 2016. 

 

O Concello de Bueu, Asociación de veciños de Ons e a Asociación de 

Médicos  Interinos de Galicia reclamaron xa repetidas veces e durante anos  

un servizo médico estable na illa de Ons, única das illas que ten poboación 

estable tamén no inverno. 

 

A necesidade e urxencia de cubrir esta necesidade durante o verán tórnase 

imprescindible para poder atender aos milleiros de persoas que a visitan. O 

novo camping da illa conta cunha capacidade de 276 persoas, e o 

campamento de nenos e nenas con 60 prazas. Isto fai que durante os meses 

de xuño, xullo, agosto e setembro sexan preto dunhas 500 persoas as que  

pernoctan na illa durante o verán e unhas 2.500 as que residen durante o 

día. 

Xa se deron situacións de emerxencias médicas de grave risco vital, que 

obrigaron a mobilizar helicópteros de rescate desde o continente. 

 

A realidade é que a atención asistencial nas Illas do Parque Nacional está 

cuberta unicamente por persoal de enfermería e unicamente durante as 

horas de sol, o que deixa a esas 500 persoas sen asistencia sanitaria durante 

as noites, e a 2.500 cunha atención deficitaria e dependendo dun servizo de 

conexión marítima que conleva unha comunicación lenta incapaz de 

realizar un servizo que requira de urxencia. 
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En Galicia existen concellos de menos de 500 habitantes que contan con 

servizos de saúde estables, polo que non se pode entender que unha illa, 

que forma parte dun Parque Nacional e que opta a converterse en 

Patrimonio da Humanidade, non reciba todos os apoios da Administración 

para asegurar os servizos básicos e en especial dos sanitarios, e cando 

menos durante a época estival. 

 

Por todo o exposto, e movidos pola urxencia das medidas a tomar, as 

deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte pregunta para o seu 

debate en Pleno: 

 

Como valora o goberno galego a posibilidade de implementar un servizo de 

atención por médico titulado e con carácter de permanencia durante a época 

estival na Illa de Ons? 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

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

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 08/08/2017 16:20:29 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 16:20:33 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 16:20:37 

 

44001



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 

Patricia Vilán Lorenzo na data 08/08/2017 16:20:41 

 

44002



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Raúl Fernández Fernández, Patricia Vilán 

Lorenzo e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

España é un país rico en diversidade cultural e patrimonial, e Galicia é, sen 

dúbida, un dos territorios con máis identidade e patrimonio cultural, moi 

diferenciado do resto do panorama nacional. 

 

A arquitectura é unha das manifestacións culturais  máis populares pola súa 

visibilidade e entidade. E parellas ás arquitecturas, están todas as pequenas 

manifestacións etnográficas que xorden moitas veces ao seu carón, con 

tipoloxías construtivas características e singulares,  como expresión da 

cultura e modos de vida tradicionais e propios do pobo galego.  Son moitos 

os que, chegados á nosa terra, se sorprenden nun primeiro ollar, coas 

palleiras, hórreos, cruceiros e petos de ánimas distribuídos por todo o 

territorio.  

 

A política actual da Consellería de Vivenda e Infraestruturas en moitas das 

súas  actuacións en materia de vivenda e solo,  conta coa colaboración das 

Áreas de Rehabilitación (integrais, rurais e de cascos históricos) que son a 

base principal das actuacións de rehabilitación en contornos urbanos por 

parte do IGVS, e en colaboración dos concellos. 

 

Os plans e programas de rehabilitación atenden principalmente a vivendas 

de promoción pública ou privada,  edificios ou infravivendas. 

 

As oficinas dos ARIS acollen as competencias que o IGVS lles dote en 

cada momento. A día de hoxe o seu labor pasa pola tramitación das axudas 

derivadas do Plan estatal de vivenda aínda en vigor, do período 2013-2016 

e en concreto do programa de rexeneración e renovación urbana. O resto de 

subvencións da Xunta de Galicia en materia de vivenda son xestionadas 

directamente polo IGVS, o que supón unha dificultade de xestión evidente 

para a cidadanía, polo que supón a tramitación a través de diferentes 
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organismos de axudas que son moitas veces complementarias e referentes a 

unha mesma obra. 

 

Existe unha grande esquecida na política de rehabilitación de Galicia, e son 

todos eses elementos etnográficos, especialmente aqueles que naceron 

como anexos e parte necesaria das vivendas, os hórreos. Elementos que por 

falta de axudas, e sendo considerados BIC no caso dos anteriores ao 1901, 

son máis entendidos como cargas para os propietarios, o que os fai perigar 

seriamente. 

 

Os hórreos sufriron durante anos, e coa perda do seu uso orixinario, 

verdadeiras agresións, desmantelamentos e traslados, cun novo valor 

decorativo e perdendo a súa vinculación coa vivenda tradicional galega que 

nunca debera perder. 

 

Son moitas as proteccións de elementos singulares en vivendas e 

edificacións de Galicia, baseadas no interese das fachadas, do ritmo dos 

ocos, de existencia de patíns e escaleiras singulares, carpinterías 

orixinarias, escudos nas fachadas, etc.. Ningún destas condicións e 

elementos poden entenderse de forma allea á edificación. Cuestión que 

debera entenderse do mesmo modo cos hórreos. 

 

A realidade é que na tramitación das axudas que outorga o Plan estatal de 

vivenda ás oficinas dos ARIS, teñen serios problemas para introducir nas 

axudas a incorporación destas construcións adxectivas dentro do programa 

de necesidades da vivenda, tendo en conta a súa superficie como parte 

indivisible da vivenda. Algo que non se pon en dúbida cos trasteiros ou 

almacéns que forman parte de vivendas plurifamiliares ou unifamiliares no 

resto do territorio nacional. Caso de interese especial é o núcleo de 

Combarro en Poio, tamén declarado ARI, e onde a presenza dos hórreos 

claramente vinculada ás vivendas, compón unha das contornas patrimoniais 

máis singulares de Galicia. 

 

Entendemos que dado que as axudas específicas para a rehabilitación e 

conservación destes elementos etnográficos son inexistentes por parte da 

Xunta de Galicia, é preciso facer as dilixencias precisas para que no Plan 

estatal de vivenda 2018-2021, agora en trámite de borrador, se introduza 

expresamente a inclusión dos hórreos ou elementos etnográficos ligados a 
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vivendas, como construcións auxiliares e integrantes das mesmas, entrando 

dentro dos feitos subvencionables. A realidade é que o borrador actual do 

novo plan contempla un incremento das axudas para aqueles “edificios” 

catalogados ou BIC , pero sen clarificar se un hórreo ou palleira entra nesa 

consideración de “edificio”. Algo que deixa a moitas vivendas con hórreos, 

que son BIC, ao obxecto de interpretacións. De aí a necesidade de 

clarificalo debidamente. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

É coñecedor o Goberno galego da falta de axudas para a rehabilitación de 

elementos etnográficos tales coma os hórreos? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Raúl Fernández Fernández 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

  

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Raúl Fernández Fernández na data 08/08/2017 16:22:12 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Raúl Fernández Fernández e Patricia 

Vilán Lorenzo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Organismos internacionais como Nacións Unidas e a Comisión Europea 

sinalaron o urbanismo e a ordenación do territorio como campos de política 

pública claves para avanzar cara a igualdade de oportunidades entre 

mulleres e homes.  

 

A nivel mundial, no Cumio sobre o Desenrolo Sostible en setembro de 

2015,a Organización de Nacións Unidas definiu dezasete obxectivos de 

desenrolo sostible, sendo un deles “Acadar a igualdade entre os xéneros e 

empoderar a todas as mulleres e nenas”. Por outra parte, no obxectivo de 

“acadar que as cidades e os asentamentos humanos sexan inclusivos, 

seguros, resilientes e sostibles”, establécese como meta “proporcionar 

acceso universal a zonas verdes e espazos públicos seguros, inclusivos e 

accesibles, en particular para as mulleres e os nenos, as persoas de idade e 

as persoas con discapacidade”.  

 

A Nova Axenda Urbana da ONU aprobada na Conferencia das Nacións 

Unidas sobre a Vivenda e o Desenrolo Urbano Sostible (Hábitat III) que 

tivo lugar en Quito, do 17 ao 20 de outubro de 2016, reorienta o modo no 

que se planifican, se deseñan, se financian, se desenrolan, se administran e 

xestionan as cidades e os asentamentos humanos. Entre os obxectivos que 

se perseguen está o “lograr a igualdade de xénero e o empoderamento de 

todas as mulleres e as nenas a fin de aproveitar plenamente a súa 

contribución vital ao desenrolo sostible (...), asegurando a participación 

plena e efectiva das mulleres e a igualdade de dereitos en todas as esferas 

e nos postos de liderazgo en todos os niveis de adopción de decisións (...) e 

eliminando todas as formas de discriminación, violencia e acoso contra as 

mulleres e as nenas en espazos públicos e privados”. De igual modo se 

reforza este obxectivo transversal, especificando en moitos dos temas que 

se abordan, que se farán “tendo en conta a idade e o xénero”.  
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A Axenda Urbana da UE adopta a dimensión de xénero para introducila no 

desenrolo urbano, tanto a nivel nacional e rexional como nas propias 

cidades. No Pacto de Amsterdam, asinado o 30 de maio de 2016, entre as 

cuestións transversais dos temas prioritarios seleccionados para a Axenda 

Urbana da UE está a do ”Impacto sobre o cambio social, incluído o cambio 

de comportamento, promovendo, entre outras cousas, igual acceso á 

información, igualdade de xénero e empoderamento das mulleres”.  

 

O Acordo de Asociación de España para o período de programación 2014-

2020 establece como un dos obxectivos transversais básicos, a igualdade de 

oportunidades entre mulleres e homes.  

 

O Programa Operativo de Crecemento Sostible deste período, no seu eixo 

de Desenrolo Urbano Integrado e Sostible precisa que “apoiará proxectos 

urbanos integrados que poidan actuar transversalmente, entre outros, 

sobre a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes”. Este 

principio formalizouse nos criterios de puntuación da selección das 

Estratexias de Desenrolo Urbano Sostible e Integrado (EDUSI) para 

financiar con fondos Feder. Deste xeito, foméntase que todas as estratexias 

de cidade financiadas con fondos europeos teñan en conta criterios de 

perspectiva de xénero nas súas liñas de actuación.  

 

Hai cidades europeas que xa comezaron a aplicar a perspectiva de xénero  

nas  súas políticas e intervencións urbanas e poden mostrar xa resultados 

palpables desta práctica. O caso máis coñecido é o da cidade de Viena, que 

desde os anos 80 avalía os efectos que distintos deseños de políticas 

urbanas teñen sobre homes e mulleres, e en consecuencia dispón desde 

catálogos de boas prácticas ata proxectos pilotos e intervencións 

sistemáticas no ámbito urbano, converténdose en referencia internacional 

en planeamento urbano con perspectiva de xénero.  

 

En resposta a este marco europeo e español  é preciso que Galicia conte 

cun marco de apoio para mellorar a capacitación técnica, formación e 

concienciación na perspectiva de xénero aplicada ao urbanismo e a 

arquitectura, a fin de incorporar o obxectivo da igualdade entre mulleres e 

homes nos espazos urbanos e na ordenación urbanística. Un  documento, 

que impulse a obriga de integrar o enfoque de xénero en todas as fases do 
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proceso urbanístico, desde o deseño, a participación, a planificación e a 

execución, ata a avaliación e o seguimento.   

 

Documento dirixido a todos aqueles técnicos involucrados nos procesos de 

creación de novos ámbitos urbanos ou rexeneración dos existentes, ben 

sexan equipo dos concellos, profesionais da arquitectura, ou urbanismo e a 

promoción inmobiliaria, así como demais expertos e expertas en ámbitos 

urbanos.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

É coñecedor o Goberno galego da inexistencia de criterios de perspectiva 

de xénero no proceso urbanístico actualmente no territorio galego? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Raúl Fernández Fernández 

  Patricia Vilán Lorenzo 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 08/08/2017 16:22:53 

 

44008



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Concepción Burgo López e Luis Manuel 

Alvarez Martínez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A triste nova coa se espertou a vila de Moaña sobrecolleu a todos a 

veciñanza e morracences, pola irreparable perda que supón para o 

patrimonio desta vila costeira, e de Galicia enteira, dun dos exemplos máis 

importantes da arquitectura máis tradicional e distintiva da carpintería de 

ribeira, o estaleiro de Casqueiro, un dos poucos exemplos que quedaban, 

xunto con algún máis coma o de Purro en Bueu, dos máis de cen exemplos 

que houbo no seu día en toda a ría de Pontevedra. 

 

E isto acontece xusto cando a Xunta de Galicia publicaba o venres día 9 de 

xuño a resolución da Consellería de Cultura para declarar Ben de Interese 

Cultural, como manifestación do patrimonio inmaterial de Galicia, as 

técnicas construtivas da carpintería de ribeira. 

 

O contexto de enfrontamento veciñal, a raíz do proxecto de paseo marítimo 

da Seara que se iniciara, por parte do concello en abril de 2015, sen contar 

con todas as autorizacións nin concesión de terreos privados , levou a unha 

defensa por parte de asociacións culturais, veciños e veciñas e nova 

corporación municipal a solicitar o mantemento e protección da carpintería, 

ameazada polo trazado do proxecto orixinal. Mentres que outro sector da 

veciñanza pedía o derribo da mesma para poder dar continuidade ao 

mesmo. 

 

A conservación do estaleiro de Casqueiro, nestes momentos en tramitación 

para a inclusión de todo o entorno no Catálogo do Patrimonio Cultural de 

Galicia, foi solicitada formalmente pola Asociación Sueste na consellería, 

atopándose actualmente en fase de alegacións.  

 

Así mesmo, a titularidade do mesmo, que actualmente corresponde a 

Costas de Galicia, cunha concesión de explotación á familia Casqueiro ata 
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o ano 2018, foi xa solicitada para a súa reversión ao concello co fin de 

preservalo, protexelo e poñelo en valor. De feito, esta senlleira construción 

era a miúdo empregada polo concello para actos culturais diversos, facendo 

uso do mesmo tamén para a divulgación de toda cultura mariñeira, as súas 

artes e oficios. 

 

A queima do estaleiro ben precedida de numerosas ameazas verbais, e 

escritas, nos propios muros da edificación, visibles aínda hoxe sobre as 

pedras que se mantiveron en pé, así como dalgunha outra acción frustrada 

de queima, atallada a tempo polos servizos de extinción de incendios. 

 

A realidade é que a vulnerabilidade do Patrimonio Cultural quedou 

totalmente patente neste caso, e pon de manifesto unha serie de debilidades 

que parecen comúns a moitos outros casos, como é o lento proceso das 

catalogacións e proteccións, a feble defensa que do mesmo se está a facer 

dende a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da 

que depende o Servizo de Patrimonio Cultural, na súa divulgación, as 

escasas consecuencias e falta de conciencia cidadá ante as agresións e 

perda destes bens, cando se producen de feito intencionado, así como as 

escasas axudas destinadas ao correcto mantemento dos mesmos. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:  

 

É coñecedor o Goberno galego da situación de tensión veciñal que se vive 

en Moaña desde abril do 2015, momento do inicio das obras do paseo  

marítimo da vila, hoxe inacabado? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

     Concepción Burgo López 

     Luis Manuel Alvarez Martínez 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Raúl Fernández Fernández,  Patricia Vilán 

Lorenzo e Noela Blanco Rodríguez, deputadas e deputado pertencentes 

ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

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

 

As cifras publicadas polo Instituto Nacional de Estatística (INE) na súa 

enquisa  ‘Enquisa Continua de Fogares 2016’ confirman o aumento de 

situacións de soidade non desexada en España, especialmente entre o 

segmento da poboación que máis medra, o das persoas maiores. Esa 

situación obrigará ás administracións a deseñar novas e innovadoras 

solucións no ámbito da vivenda á soidade non desexada.  

 

Segundo esta enquisa, por idades, o 39,6 % das mulleres maiores de 85 

anos vivían soas, fronte ao 25,9 % dos homes. A propensión  a vivir só 

difire por sexo e idade. Así, nas idades ata 64 anos foi máis elevada nos 

homes. Pero nas idades maiores de 65 anos dita propensión foi maior nas 

mulleres. A maior lonxevidade media das mulleres, que a día de hoxe 

chega ata os 85,1 anos  fronte aos 79,3 anos dos homes explica os datos 

anteriores. 

 

No ano 2050 preverase, segundo estudio da OMS, que o  número de 

persoas anciás triplicarase respecto ás porcentaxes actuais. Se a día de 

hoxe, un 10 % da poboación mundial é maior de 60 anos, no 2050 a cifra 

será de entorno a un 30 %. E España será o país con maior porcentaxe de 

anciáns e anciás en todo o mundo. 

 

Existen informes que falan do maior envellecemento da poboación galega 

respecto ás medias estatais.  Se o pasado ano a media española era de 116 

persoas anciás fronte a 100 mozos e mozas menores de 16 anos en Galicia 

esta proporción é de 190,7 fronte a 100, o que a converte na segunda 

comunidade máis envellecida de España.  Segundo o dato que pon a 

España no país máis envellecido do mundo no 2050, coloca a Galicia na 

posición de ser tal vez a rexión máis envellecida do mundo, xunto con 

Asturias. 
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Estamos a falar dun cambio poboacional contundente, para o que é preciso 

tomar medidas dende todas as administracións , entendendo que  o cambio 

conlevará novas demandas sociais e de servizos. 

 

O horizonte de 33 anos ata o 2050 non ten que despistarnos do traxecto ata 

esa data. O cambio será paulatino, e notarase ano a ano, e cumpre estar 

preparados. 

 

Tendo en conta que a calidade de vida sube ano a ano e  un ancián ou anciá 

de 78 anos a día de hoxe ten a calidade de vida dun de 68 anos de fai 50 

anos, é preciso ter en conta que moitos dos anciáns ou anciás de hoxe e do 

futuro, a pesares das avanzadas idades son e serán cada día máis capaces e 

hábiles. 

 

O feito de que moitas desas persoas vivan soas, fai que sexa necesario 

pensar en novas fórmulas habitacionais, que complementen a oferta de 

residencias de persoas anciás tradicionais. 

 

Son moitos os territorios e comunidades autónomas que xa están 

estudando, dende a administración, estas novas fórmulas, nas que os 

anciáns/anciás poidan elixir cómo, ónde e con quen queren vivir, e facelo 

ademais con calidade de vida, de forma activa, saudable, digna e 

consciente, dende a autoxestión,  afastados das fórmulas tuteladas. 

 

A planificación e os proxectos urbanos, en xeral,  quedan afastados da  

sociedade á que se refiren, imposibilitando a través da rixidez do seu corpo 

conceptual e normativo o desenrolo das novas demandas sociais. 

 

Existe unha nova fórmula habitacional que recolle esas novas demandas, e 

o fai baixo o modelo de vivendas colectivas ou co-housing. A participación 

do sector público pode fomentar estes modelos  seguindo distintas vías: 

achega de chan, participación directa da propia Administración na 

constitución do proxecto, a través de plans e programas nos que se 

incentive este tipo de solucións habitacionais, outorgando subvencións e 

axudas públicas, etc.. e facelo dende idades temperás , previas á vellez, 

para que sexa eficiente a súa implantación e promocione a participación 

social dende o comezo das iniciativas. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 
 
É coñecedor este Goberno galego que existe unha crecente demanda social 

de novos modelos habitacionais para o colectivo de persoas maiores froito 

dos cambios que estamos a sufrir? 

 

 
 

 

 Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

 Asdo.: María Luisa Pierres López 

   Raúl Fernández Fernández 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   Noela Blanco Rodríguez 

 Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández 

Fernández e Julio Torrado Quintela, deputadas e deputados pertencentes ao 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A vixente Lei 10/2014, do 3 de decembro, de  accesibilidade de Galicia se 

marca como obxectivo conseguir unha sociedade inclusiva e accesible que 

garanta a autonomía das persoas, evite a discriminación e favoreza a igualdade 

de oportunidades para toda a cidadanía, especialmente para as persoas que 

teñen discapacidades, nun marco demográfico tendente ao incremento da 

esperanza de vida e ao envellecemento da poboación; dispoñer dun marco 

normativo propio, simplificado e eficiente, en materia de accesibilidade, 

adecuado ás directrices internacionais e estatais, no exercicio das 

competencias da Comunidade Autónoma de Galicia; e facer realidade o 

concepto de accesibilidade e deseño para todos e todas, nos procesos, 

proxectos, produtos e servizos, de modo que se facilite o uso universal, con 

plena seguridade, do medio físico, evitando gastos posteriores de eliminación 

de barreiras.  

 

A consecución deste obxectivo dependía entre outras cousas da posta en 

marcha dunhas normas sobre accesibilidade. 

 

Na lei se indica,  na disposición final primeira, a necesidade de que a Xunta de 

Galicia, no prazo de dous anos desde a entrada en vigor da lei, aprobe o 

regulamento de desenrolo e o código de accesibilidade que contemple todas as 

normas técnicas aplicables na materia. 

 

A realidade é que o prazo para a posta en marcha dese regulamento xa 

transcorreu, e non está na previsión para este ano a aprobación de dito 

regulamento. 

 

En tanto non se aproba, segue sendo de aplicación o Decreto 35/2000, do 28 

de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e 

execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade 

Autónoma de Galicia, o cal con dezasete anos de andadura quedou totalmente 

desactualizada, por detrás de moitas das normativas estatais que regulan a 
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accesibilidade como é o código técnico da edificación, de obrigado 

cumprimento. 

 

A consecuencia desta falta de actualización provoca serios problemas de 

inseguridade xurídica para moitos e moitas das emprendedoras e autónomas  

galegas, na posta en marcha de negocios en locais comerciais  de menos de 

100 metros cadrados, cun nivel de exixencia de accesibilidade practicable. 

 

A interpretación deste decreto por parte de cada concello galego fai que 

existan serias desigualdades en toda Galicia de cara ós mínimos de 

accesibilidade precisos en cada caso.  

 

A discapacidade non sabe de cidades, pobos ou vilas diferentes. A súa 

limitación física non muda cos sitios. 

 

Os e as emprendedoras non saben de cidades, pobos ou vilas diferentes. Son 

galegos e galegas que precisan de claridade para poder emprender sen 

atrancos diferentes segundo o sitio e o que é peor segundo as demoras que esta 

falta de regulación provoca en cada un deles. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera o Goberno galego que a aplicación desigual no territorio galego do 

Decreto 35/2000 do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de 

desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supresión de 

barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, obriga a unha urxente 

aprobación do novo regulamento de desenrolo da lei 10/2014, de 3 de 

decembro, de accesibilidade, que xa tiña que ser aprobada en decembro do 

2016? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  Julio Torrado Quintela 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 08/08/2017 16:29:01 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 16:29:06 

 
Raúl Fernández Fernández na data 08/08/2017 16:29:10 

 
Julio Torrado Quintela na data 08/08/2017 16:29:15 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres Lopez, Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández 

Fernández e Patricia Vilán Lorenzo, deputadas e deputado pertencentes 

ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

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

 

En Galicia son a data de hoxe ao redor de 2.700 os arquitectos/as que 

traballan na comunidade de forma colexiada. No 2007 eran preto de 3.200 

os/as colexiados/as. Perdeuse polo tanto un capital de profesionais, de en 

torno a uns cincocentos, e o que é peor, moitos dos novos marcharon de 

Galicia, como moitos outros galegos e galegas. 

 

Son moitas as dificultades coas que se atopa este colectivo e o resto de 

axentes implicados na construción, arquitectos técnicos, técnicos 

topógrafos, delineantes, oficiais de obra, xefes de obra, enxeñeiros, etc.. 

 

A perda de carga de traballo, a día de hoxe en torno a un 3,43 % da 

existente no ano 2007, foi a principal causante da baixa colexial, 

imprescindible para exercer a actividade por conta propia, e a que levou a 

moitos e moitas á busca de oportunidades no exterior, ou ben a dedicarse a 

actividades de carácter transversal e alleas á súa formación. 

 

De feito a baixa de matrícula nas carreiras técnicas da comunidade galega 

durante estes últimos anos ten sido continua e alarmante, poñendo incluso 

en perigo a pervivencia dalgunha titulación. A falla de oportunidades 

provoca que poucos e poucas sexan as que se formulen optar por estes 

estudios formativos, por outro lado, aqueles que durante anos estaban entre 

as formacións máis admiradas e valoradas no exterior do sistema 

universitario español. 

 

O Consello Superior de Colexios de Arquitectos de España vén de facer 

unha serie de alegacións ao proxecto de lei do Goberno central para 

transpoñer directivas comunitarias pendentes en materia de contratos do 

sector público.  As 13 emendas presentadas foron apoiadas por unhas 

60.000 persoas, pertencentes a varios colectivos profesionais, estudantes e 

cidadáns/cidadás. 
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Ligada ás mesmas e ao marxe da aprobación e consideración das mesmas,   

existe unha demanda constante deste colectivo que pasa pola petición do 

aumento de concursos de proxectos por parte de todas as administracións. 

Mediante esta fórmula de concurso público foi cómo xurdiron moitos dos 

máis senlleiros edificios e actuacións urbanísticas de Galicia. Son 

procedementos que supoñen a apertura a talentos descoñecidos, a unha 

aposta por unha arquitectura e/ou urbanismo de calidade e culturalmente 

comprometidos. Procesos de concursos nos que se consegue implicar a toda 

a sociedade mediante os medios de comunicación , abrindo debates 

necesarios e participativos que favorecen a transparencia nas decisións 

destes procesos de contratación.  

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia entende que o 

decaemento no uso desta fórmula de contratación, relegada a casos case 

anecdóticos por parte da Xunta de Galicia, non contribúe en absoluto á 

promoción deses novos talentos, moitas veces excluídos dos poucos 

concursos propostos pola carencia de experiencia, e por suposto en nada ao 

apoio da arquitectura e urbanismo de calidade. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Comprométese o Goberno galego a impulsar unha medida que favoreza 

que a porcentaxe de licitacións de redacción de proxectos de arquitectura u 

urbanismo parta no 2017 dun mínimo do 10 % do total mediante a 

modalidade de concursos de proxectos aumentando un 10 % cada ano ata o 

ano 2020? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

  Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  Patricia Vilán Lorenzo 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
María Luisa Pierres López na data 08/08/2017 16:29:47 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/08/2017 16:29:51 

 
Raúl Fernández Fernández na data 08/08/2017 16:29:58 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/08/2017 16:30:11 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, José Antonio Quiroga Díaz e Noela Blanco 

Rodríguez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O Servizo de Pediatría do Centro de Saúde de Chantada da atención á 

poboación infantil de Chantada (796 menores de 14 anos, segundo o 

padrón de habitantes do INE en 2016) e do municipio limítrofe de 

Carballedo (106 menores de 14 anos). En total suman un número de 902 

menores de 14 anos segundo o padrón de 2016, o que supón un cupo 

suficiente para a existencia dun pediatra segundo as ratios utilizadas de 

forma habitual polos dirixentes do Sergas e apoiados polos representantes 

do Partido Popular no Parlamento de Galicia. 

 

Este servizo xa pasou por problemas no pasado decembro, pois as 

vacacións da facultativa que ten a praza non foron substituídas provocando 

o peche do servizo. No momento actual, a persoa á fronte do servizo está 

de baixa e a persoa encargada da súa substitución foi destinada a outro 

lugar. 

 

Este déficit, que se prolonga no tempo e que xa amosou pouca intención de 

ser resolto por parte da consellería, como se citou no caso ocorrido en 

decembro, deixa sen servizo a unha poboación ampla que necesita de 

servizos que axuden a fixar poboación no rural galego. A atención ás 

comarcas rurais pasa, en gran medida, por manter e consolidar servizos 

básicos. Especialmente na situación actual en que existe un problema 

demográfico, con baixa natalidade e avellentamento, que a zona afectada de 

Chantada representa con claridade, resulta de maior relevancia amosar 

vontade política de resolver problemas como este. 
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Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten previsto a Xunta de Galicia dotar, á maior brevidade, dun pediatra ao 

Centro de Saúde de Chantada que substitúa á persoa titular da praza 

durante a baixa desta? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  José Antonio Quiroga Díaz 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 09/08/2017 10:30:36 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 09/08/2017 10:30:42 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 09/08/2017 10:30:47 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela, José Antonio Quiroga Díaz e Noela Blanco 

Rodríguez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento 

da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

A implantación das Estruturas Organizativas de Xestión Integral (EOXI) no 

ano 2011 supuxo unha aposta da Consellería de Sanidade por retirar 

competencias, persoal e capacidade de decisión aos hospitais comarcais en 

favor dos grandes hospitais das cidades. Tanto a dotación de recursos, 

materiais e humanos, como as decisións sobre estrutura, funcionamento e 

organización asistencial se foron progresivamente perdendo nos hospitais 

comarcais.  

 

O Hospital de Monforte non é alleo a esta problemática, vendo no seu 

momento limitada a súa capacidade de auto-organización, decisión sobre 

orzamentos, distribución de persoal, recursos e farmacia.  

 

Estas dificultades de xestión, sumada á incapacidade de decidir sobre os 

procesos e estratexias asistenciais a desenvolver, xera algunhas demandas 

xustificadas que os colectivos de profesionais e usuarios reivindican de 

maneira habitual. 

 

A situación do persoal sanitario en Galicia é difícil e inestable, como se vén 

sinalando por parte de sindicatos, grupos políticos e colectivos profesionais 

que sinalan a perda. 

 

O caso do Hospital do Salnés resulta paradigmático desta situación. A 

implantación das EOXI recibiu contestación e desconformidade por parte 

de alcaldes de toda a zona de influencia do hospital, quen manifestaron o 

seu rexeitamento á perda de condición de área sanitaria e alertaron da 

consecuente perda de servizos que traería. A localización xeográfica do 

hospital é igualmente relevante para facer a análise real, pois as dificultade 

nas comunicacións con outras áreas sanitarias é un problema engadido que 

fai do Hospital de Monforte un eixo aínda máis importante. A especial 

demografía da zona, cunha poboación especialmente avellentada e 
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dispersa, aumenta a necesidade de apostar por un servizo sanitario forte e 

ben asentado no territorio.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten como obxectivo o Goberno de Galicia aumentar os servizos do 

Hospital de Monforte a corto e medio prazo? 

 
 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  José Antonio Quiroga Díaz 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 09/08/2017 10:31:12 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 09/08/2017 10:31:17 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 09/08/2017 10:31:22 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

O pasado mércores día 2 de agosto, o Goberno galego publicou, sen previo 

coñecemento por parte do eido sanitario, o anteproxecto de lei polo que se 

modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo de saúde de Galicia. Este 

anteproxecto inclúe unha serie de modificacións sobre a citada lei de moito 

calado, e con moita relevancia para o sistema sanitario galego, en termos de 

participación, de organización do mapa sanitario e os seus recursos, de 

formación, investigación e outras áreas.  

 

A intención por parte do Goberno de Galicia de iniciar este proceso de 

reforma da Lei de saúde de Galicia de forma oscurantista en pleno mes de 

agosto, supón de por si un problema grave en canto ás formas. Os 15 días 

de achegas e participación a través do portal de transparencia quedan 

reducidos ás dúas semanas de menor actividade social, profesional e cidadá 

de todo o ano (a primeira quincena de agosto). O nulo coñecemento previo 

por parte de asociacións de pacientes, sindicatos, partidos políticos e 

cidadanía en xeral das intencións de levar adiante este procedemento neste 

momento evidencian a intención de esconder as propostas coa vontade de 

ser ocultadas e non debatidas. 

 

No referido ao fondo da proposta de reforma, resulta sorpresiva a 

atribucións de funcións á acción directa do Consello da Xunta de Galicia 

vía decreto. De entrada así se inclúe no caso da participación cidadá, 

anteriormente canalizada a través dos Consellos de Saúde de Galicia e de 

Área, cuxa conformación quedaba perfilada na Lei de 2008 e incluía a 

representantes das administracións locais correspondentes, representantes 

de traballadores/as, rede social e económica das áreas sanitarias 

correspondentes, etc. No intento de modificación dos artigos  23.3 e 26 que 

propón o anteproxecto se delimita que a conformación dos Consellos de 

Saúde se determinará “por decreto do Consello da Xunta”. Retíranse as 

referencias explícitas a que os Consellos de Saúde puideran obter e solicitar 

información relevante de carácter sanitario para interese xeral, o que supón 
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a non participación dos representantes políticos e sociais nas decisións 

estratéxicas que afecten ás comarcas. 

 

A reorganización do mapa sanitario de Galicia é outra das cuestións 

fundamentais que inclúe o anteproxecto de lei, pois reformula a ordenación 

actual cara un modelo máis concentrado e que perde atención ás comarcas e 

áreas sanitarias rurais e semiurbanas. A proposta pretende retirar da lei as 

delimitacións sobre áreas sanitarias, e as especificacións sobre funcións, 

características e fundamentos da súa relevancia, creando unha nova 

división entre áreas, distritos e zonas que, como se apunta na propia 

proposta de modificación, quedarán a expensas de ser determinadas “por 

decreto do Consello da Xunta” (modificación dos artigos 67 e 70). Ao fío 

desta nova delimitación do mapa sanitario, quedan no aire as áreas 

sanitarias especialmente sinaladas, que son as de O Salnés, Mariña 

Lucense, Monforte e Valdeorras, por ser áreas comarcais ás que se abre a 

porta da perda de servizos a favor das concentracións de servizos nos 

Centros Hospitalarios das grandes urbes. Esta concentración, que xa foi 

iniciada coa implantación das Estruturas Organizativas de Xestión 

Integrada, foi sinalada xa dende entón como un erro por parte da meirande 

parte dos profesionais do sistema sanitario, e constatada polos usuarios coa 

perda progresiva de servizos nos hospitais comarcais. No caso de actual 

anteproxecto, a modificación dos artigos 68 e 69, que determinan a 

referencia aos Hospitais, quedaría a expensas dun decreto do Consello da 

Xunta que puideran perder, incluso, a atribución dun hospital. Segundo a 

normativa que se pretende impor, existiría a posibilidade de que un decreto 

deixara ser servizos sanitarios mínimos dun hospital aos centros das áreas 

sanitarias comarcais. A perda da condición de área sanitaria nas zonas 

referidas anteriormente afondaría na rebaixa de servizos, na dependencia do 

persoal dos grandes hospitais, e na constatación dura e imposta dun modelo 

de hospitais de segunda que se converterían en grandes ambulatorios, mais 

que non terían a capacidade sanitaria que precisan. 

 

A gravidade das propostas de modificación en participación e definición do 

mapa sanitario, así como noutras áreas como inspección ou investigación, 

fai necesario abrir un debate profundo na busca do acordo sobre as 

modificacións deste nivel sobre unha lei de tal relevancia. Por esta 

cuestión, resulta imprescindible que este procedemento modifique o 

camiño iniciado neste pasado 2 de agosto.  
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Por que o Goberno galego inicia un procedemento deste nivel de relevancia 

de maneira oscurantista? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 09/08/2017 10:45:46 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 09/08/2017 10:45:53 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Raúl Fernández Fernández, Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres 

López e Patricia Vilán Lorenzo, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

Con data do 2 de marzo de 2016, saída número 61, o Sr. alcalde de Petín remitiu á 

Sra. conselleira de Infraestruturas e Vivenda un informe do asesor técnico do 

Concello de Petín en relación a un derrube parcial do noiro do núcleo de A Portela 

(Petín) co risco de derrube de parte da praza pública situada na parte superior. 

 

O informe sitúa o derrube no punto quilométrico 4 + 070, marxe dereita en sentido 

avance de quilometración, da estrada OU-134-OU-533-A Portela-OU-533, aprecia o 

derrube parcial do noiro de suxeición de terras de dito vial (axúntase reportaxe 

fotográfica), e reflicta a necesidade de proceder a súa reparación e suxeición de 

terras co fin de non incrementar a inestabilidade do mesmo que podería provocar o 

derrube de parte da praza pública existente, a interrupción do vial por invasión de 

cascotes e terra e o risco xeneralizado para a seguridade das persoas usuarias dos 

espazos e vías públicas. 

 

Dende esa data se teñen producido numerosos intercambios de escritos entre o 

concello e a consellería sen que, a día de hoxe, a intervención executada pola 

consellería garanta resolver a situación dos perigos denunciados no informe. 

 

De feito, os riscos e perigos seguen a ser os mesmos. 

 

Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten constancia o Goberno galego do perigo que conleva o derrube parcial do noiro 

de suxeición de terras no punto quilométrico 4 + 070 da estrada OU-134-OU-533-A 

Portela-OU-533? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Raúl Fernández Fernández 

  Noela Blanco Rodríguez 

  María Luisa Pierres López 

  Patricia Vilán Lorenzo 

44029



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 

Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Raúl Fernández Fernández na data 09/08/2017 14:22:49 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 09/08/2017 14:22:57 

 
María Luisa Pierres López na data 09/08/2017 14:23:02 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 14:23:07 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Raúl Fernández Fernández, Juan Manuel Díaz Villoslada e María 

Luisa Pierres López, deputados e deputada pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A Consellería de Infraestruturas e Vivenda vén contratando dende fai 

tempo o servizo de asesoramento e asistencia técnica que utiliza a 

Dirección Xeral de Mobilidade no relativo ao transporte público regular 

colectivo de uso xeral, servizo que vén recaendo na empresa IPLAN 

MOVILIDAD S.L. Esta empresa goza pois dunha posición de privilexio no 

tocante á información da que dispón en materia tan importante e sensible 

como é o do transporte público colectivo de uso xeral para Galicia, e que 

posúa unha ampla base documental das liñas concesionarias de transporte 

da Xunta de Galicia e das súas características principais (rutas, tráficos, 

paradas, frecuencias, persoas viaxeiras, modificacións nas expedicións 

realizadas, etc...). 

 

No ano 2016 a Consellería de Infraestruturas e Vivenda contratou os 

estudos relativos á nova planificación do transporte público en Galicia para 

a concesión de nova liñas, para o cal repartiu en seis áreas territoriais a 

Galicia. O importe total a contratar ascendeu a 1.025.000 euros. Pois ben: a 

empresa IPLAN MOVILIDAD S.L., que conta cunha situación e posición 

non neutral e privilexiada en relación ás contratacións realizadas coa 

Dirección Xeral de Mobilidade,  resulta adxudicataria da metade dos lotes, 

por un importe de máis da metade do total a contratar.  

 

Por si o anterior non fora suficiente, sucede ademais que a empresa IPLAN 

MOVILIDAD S.L. ten unha relación directa e substancial – a través de 

accionistas comúns e cunha administración tamén común - coa empresa 

TEMA INGENIERÍA S.L., a cal resulta ser a adxudicataria doutro dos seis 

contratos para a realización da nova planificación do transporte, en 

concreto o correspondente á zona do oeste de A Coruña. 

 

Sucede desta forma que a Consellería de Infraestruturas e Vivenda non 

respecta o principio fundamental de igualdade entre as empresas ofertantes, 
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posto que unha ou algunhas delas posúen unha información privilexiada e 

que as demais empresas ofertantes non poder ter, gozando dunha posición a 

priori xa dominante, feito que resulta claramente contrario á legalidade 

vixente.  

 

A este respecto a Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, no seu 

artigo 40, establece a posibilidade de que as administracións contraten 

expertos independentes para axudar a preparar as súas contratacións, pero 

fixa claramente que dito asesoramento non pode ter como efecto falsear a 

competencia e non pode dar lugar a vulneracións dos principios de non 

discriminación e transparencia.A mesma normativa engade no seu artigo 41 

que cando una empresa estea vinculada a algún procedemento de 

contratación – como claramente é o caso -, o axente adxudicador – neste 

caso a Consellería de Infraestrutura e Vivenda - deber tomar as medidas 

axeitadas para garantir que a súa participación non falsee a competencia, 

incluíndo a comunicación aos demais candidatos licitadores da información 

pertinente.  

 

Igualmente o artigo 139 da Lei de contratos do sector público establece que 

os órganos de contratación darán aos licitadores e candidatos un tratamento 

igualitario e non discriminatorio e axustarán a súa actuación ao principio de 

transparencia. Todo o cal foi vulnerado pola Consellería de Infraestruturas 

e Vivenda. 

 

Por todo o anterior, os deputados e a deputada que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Por que non se respectou o principio de igualdade de trato nas licitacións 

realizadas para a planificación do novo Plan de transporte da Xunta de 

Galicia?  

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Raúl Fernández Fernández 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  María Luisa Pierres López 

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Raúl Fernández Fernández na data 09/08/2017 14:23:34 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/08/2017 14:23:42 

 
María Luisa Pierres López na data 09/08/2017 14:23:56 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Ence ocupa unha importante superficie na marxe esquerda da ría de 

Pontevedra, entre os municipios de Pontevedra e Marín, dende o ano 1959. 

 
A súa situación non é a adecuada; tanto é así, que ata o propio presidente 

da Xunta de Galicia se subía a ese carro un día de Pleno.  

 
Hai un forte sentimento de rexeito entre a poboación afectada polo “cheiro” 

e polos vertidos. Tal rexeito veciñal levou a unha transacción acordada por 

unanimidade nesta Cámara hai dúas lexislaturas para atopar unha nova 

situación para Ence fóra da ría de Pontevedra. Ese rexeitamento tamén 

sacou á rúa a unhas 20.000 persoas en Pontevedra cando o Goberno de 

Rajoy (en funcións e por delegación a unha directora xeral) concedía a 

Ence unha prórroga por 60 anos máis. Pola porta de atrás. 

 
En xuño deste ano, a conselleira en funcións de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio e o conselleiro delegado de Ence, baixo a atenta 

mirada de Alfonso Rueda, firmaban un “pacto ambiental” que compromete 

á pasteira a investir 193,6 millóns de euros nos vindeiros 4 anos. Os 

obxectivos son, segundo contaban estas 3 persoas:  

1) Acometer melloras ambientais. 
2) Construír unha planta de biomasa en Pontevedra e tres centros de 

bioenerxía. 
3) Crear un centro de investigación forestal. 
4) Mellorar a depuradora de Os Praceres.  

 

Ademais do anuncio doutros investimentos no marco dun convenio de 

carácter social nos vindeiros 3 meses. 

 
Non obstante, sobre as perspectivas de creación de emprego, o conselleiro 

delegado de Ence sinalaba que “dependerá de onde se invistan os cartos”. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 
Onde estará situada a planta de biomasa? 

 
Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

        Raúl Fernández Fernández 

        María Luisa Pierres López 

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

 

 
 
 
 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 10:21:50 

 
Raúl Fernández Fernández na data 09/08/2017 10:21:56 

 
María Luisa Pierres López na data 09/08/2017 10:22:01 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno.  

 

Como consecuencia das derradeiras eleccións municipais, o mapa 

municipal de Galicia mudou moito. Así as cousas, no centro da provincia 

de Pontevedra producíronse algúns cambios a resultas da vontade popular 

e, polo tanto, produciuse unha alternancia que outorgou a Alcaldía a forzas 

distintas das que a viñan ostentando en anteriores mandatos.  

 

O Goberno da Xunta de Galicia ten reaccionado castigando aos veciños e 

veciñas desas novas corporacións municipais que “mudaron de cor 

política” cun escaso nivel de investimento, que contrasta co trato que se 

está a dispensar a outros concellos da contorna. Nomeadamente e como 

exemplo, temos ao Concello de Ponte Caldelas en relación aos seus 

limítrofes, Cotobade, A Lama e Soutomaior. 

 
 

 Este trato desigual supón para a veciñanza un reparto discrecional dos 

fondos públicos que xestiona o Goberno da Xunta de Galicia (ben 

procedentes do financiamento estatal, ben procedentes da Unión Europea) e 

provoca freos e dificultades para os proxectos e actuacións que os concellos 

pretenden desenvolver para a mellora dos servizos municipais.  

 

Polo exposto, as deputadas e deputado que asinan formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que investimentos ten realizado o Goberno galego dende o 13 de xuño de 

2015 no concello de Ponte Caldelas? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017  

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo  

Juan Manuel Díaz Villoslada  

Begoña Rodríguez Rumbo  
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Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 10:23:28 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/08/2017 10:23:34 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 09/08/2017 10:23:40 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Na Coruña hai unha oficina xudicial que, como na maioría dos xulgados 

das grandes 7 cidades de Galicia, é a encargada de realizar os actos de 

comunicación e as execucións; nela traballan 25 funcionarios/as. A 

denominación desta oficina é SCACE (Servizo Común de Actos de 

Comunicación e Execución) e a ninguén se lle escapa que o seu traballo é 

fundamental para o funcionamento e a axilidade na tramitación dos 

procedementos.  

 

Mais a principal ferramenta de traballo nesta oficina, din os propios 

funcionarios e funcionarias, é o bolígrafo: só hai 5 ordenadores para os 25 e 

que só funcionan como máquinas de escribir, non existe un libro de rexistro 

xeral de todos os xulgados, non hai programa informático algún, tampouco 

base de datos das dilixencias que se practican en relación a persoas e 

lugares. A única base de datos real é a do rexistro manual co bolígrafo e do 

que, por suposto, non queda nada gravado. E non é necesario lembrar que 

non existiron cursos de formación algúns. 

 

E iso que a media anual desta oficina é de 40.000 a 45.000 actos de 

comunicación, é dicir, estes 25 funcionarios e funcionarias fan a entrega 

persoal de máis de 40.000 documentos ao ano, en máis de 40.000 

domicilios, coa única axuda da súa memoria para determinar se nese 

domicilio vive ou non a persoa citada. Porque, como non hai base de datos 

específicos, o traballo estase a repetir unha e outra vez. 

 

Un dato a ter en conta é que o partido xudicial de A Coruña ten unha 

poboación total de 374.967 habitantes, 102 unidades xudiciais, 7 

municipios (Cerceda, Carral, Culleredo, Cambre, Oleiros, Arteixo e A 
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Coruña como cabeceira de partido) e unha superficie de 437 quilómetros 

cadrados. 

 

Ocorre que, nestes tempos que corren, podería ser moi útil ter unha base de 

datos sobre as execucións porque así se podería cruzar datos, por exemplo, 

de embargos e impagos de débeda, a efectos dos desafiuzamentos. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Entende o Goberno da Xunta de Galicia que é imprescindible a 

implantación dun sistema informático axeitado para os servizos comúns de 

actos de comunicación e execución da nosa Comunidade Autónoma? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 10:33:23 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/08/2017 10:33:29 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 09/08/2017 10:33:33 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Xoaquín Fernández Leiceaga Raúl Fernández 

Fernández e María Luisa Pierres López, deputadas e deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

En febreiro de 2013, varios eurodeputados do Parlamento Europeo viñan a 

Galicia para controlar a depuración das rías galegas e concluían que as 

zonas nas nosas rías que aínda son moi produtivas están en grave perigo se 

non se toman medidas.  

 

A ría de Pontevedra está contaminada e con toxinas que fan que estea 

pechada grande parte do ano. Na ría de Arousa, a produción ten caído en 

picado, o berberecho morre dende hai mais de 2 anos por un parásito 

foráneo que está a afectar tamén á ameixa e a marea roxa e a toxina teñen 

estrangulado aos produtores de mexillón. Na ría de O Burgo, os lodos 

chegan a uns 2 metros de profundidade e moitas veces se pecha a ría ao 

marisqueo. Na ría de Noia e Ribeira, non se coñece se o emisario de Touro 

para o saneamento das augas residuais urbanas se fixo de acordo ao 

proxecto e, dende 2007, hai fugas e vertidos de augas residuais, sen ningún 

tipo de explicación por parte do Concello de Ribeira, de Augas de Galicia 

ou da Consellería de Medio Ambiente (e así consta na denuncia da Fiscalía 

Provincial de A Coruña, de marzo de 2012). 

  

A finais de 2014, a Comisión Europea anunciaba que denunciaría a España 

(e a Galicia) ante o TJUE porque non existe garantía do bo tratamento das 

augas residuais urbanas en diversas zonas de Galicia, porque falta un 

sistema axeitado de tratamento e porque existe risco para a saúde pública. 

 

 

E non sucedía por primeira vez, xa pasara en abril de 2011 e en outubro de 

2013. Nestes últimos días, a Comisión Europea ten pedido ao Tribunal de 

Xustiza da UE unha sanción económica a España pola falta de tratamento 

de residuos líquidos en Santiago, Vigo e Ribeira.  
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

  

Que ten feito o Goberno nestes últimos 8 anos respecto da situación de 

Santiago de Compostela? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Xoaquín Fernández Leiceaga 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 

 

  

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 10:36:31 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 09/08/2017 10:36:37 

 
Raúl Fernández Fernández na data 09/08/2017 10:36:42 

 
María Luisa Pierres López na data 09/08/2017 10:36:46 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

Pleno. 

 

En Galicia, as persoas presas non teñen recoñecido por lei o dereito a 

asignación de avogado ou avogada polo sistema de asistencia xurídica 

gratuíta para a defensa dos seus dereitos fronte a Administracion 

penitenciaria; a designación prodúcese só ao acadar o trámite do recurso de 

apelación. 

 

É certo que hai Colexios de Avogados (como Pontevedra, Ourense e 

Santiago) que crearon no seu día quendas penitenciarias voluntarias e que 

xa en 2012 o Consello da Avogacía Galega apoiara esta proposta, mais 

estas non deixan de ser solucións parciais a un problema que debería atallar 

o Goberno da Xunta de Galicia. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cal é a opinión do Goberno galego de que as persoas presas non teñan 

recoñecido por lei o dereito a asignación de avogado ou avogada polo 

sistema de asistencia xurídica gratuíta para a defensa dos seus dereitos 

fronte a Administracion penitenciaria? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 11:20:45 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/08/2017 11:20:51 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

Pleno. 
 

O servizo público da Xustiza é básico para a vertebración do Estado Social 

e Democrático de Dereito. Por desgraza, nestes últimos anos de goberno do 

PP, a Administración de Xustiza en Galicia sinalou a falta de vontade 

política e de capacidade para asumir as competencias constitucionais e 

estatutarias que a nosa Comunidade Autónoma ten no eido dunha 

institución tan esencial.  

 

Como indicador, o orzamento de gasto en actuacións relativas á 

Administración de Xustiza para o exercicio 2017 é de algo máis de 104 

millóns de euros, é dicir, só uns 12 millóns de euros máis que as previsións 

para construcións que recollía o Plan de infraestruturas xudiciais 2010-

2015.  

 

No ano 1995, a Xunta de Galicia asumira a provisión de medios materiais e 

económicos para o funcionamento da Administración de Xustiza e, dende 

aquela, iniciouse unha política en materia de infraestruturas coa finalidade 

de actuar na moi necesaria renovación e construción das instalacións 

xudiciais. Así naceu o Plan de infraestruturas xudiciais co horizonte 2010-

2015.  

 

O vicepresidente da Xunta de Galicia recorre Galicia fachendoso de 

investir “50.000 euros” en reformas cando o certo é que, só na provincia de 

Pontevedra, nada do previsto no Plan de infraestruturas xudiciais 2010-

2015 se ten feito: nada en Pontevedra, Vigo, Cambados, Vilagarcía de 

Arousa, A Estrada ou Tui. 
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

Cales van ser os “grandes proxectos para 2017” anunciados polo Goberno 

galego para Xustiza? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 11:21:31 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/08/2017 11:21:37 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Julio Torrado Quintela, Juan Manuel Díaz 

Villoslada e Noela Blanco Rodríguez, deputadas e deputados pertencentes 

ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

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

 

Na anterior lexislatura -en concreto, o 6 de maio de 2015- o Parlamento de 

Galicia aprobaba por unanimidade unha Proposición non de lei pola que se 

instaba á Xunta de Galicia a solicitar a transferencia das competencias en 

materia de saúde penitenciaria ao Sergas, incluíndo tamén a dotación dos 

medios económicos e materiais necesarios para atender á prestación do 

servizo (e que non supoña ningunha carga financeira engadida), así como 

para incorporar a poboación reclusa ao Plan estratéxico de abordaxe da 

Hepatite C (posto que nos cárceres galegos hai 654 persoas reclusas 

afectadas por esta enfermidade, dos que 165 precisan tratamento mais só o 

reciben 5). A finais do ano 2016, o Senado aprobaba, tamén por 

unanimidade, o traspaso das competencias da sanidade penitenciaria ás 

comunidades autónomas ou ao Sistema Nacional de Saúde.  

 

Así as cousas, o problema da masificación dos cárceres de Galicia é 

altamente preocupante. Dos 5 centros penitenciarios, 2 deles (A Lama e 

Teixeiro) sobrepasan a súa capacidade, o que incrementa os problemas coa 

enfermidade da Hepatite C. 

 

O anterior significa que é preciso que a Administración sanitaria galega 

proceda á constitución da mesa mixta Comunidade Autónoma - Estado 

para o comezo das negociacións, dando desta forma, por exemplo, solución 

ás deficiencias que existen no Plan nacional de saúde pública. 
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten intención o Goberno galego de cumprir a Proposición non de lei, 

aprobada por unanimidade o 6 de maio de 2015, sobre institucións 

penitenciarias? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Julio Torrado Quintela 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Noela Blanco Rodríguez 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 11:23:42 

 
Julio Torrado Quintela na data 09/08/2017 11:23:47 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/08/2017 11:23:51 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 09/08/2017 11:23:56 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Julio Torrado Quintela e Noela Blanco 

Rodríguez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O Centro de Saúde de Forcarei (Pontevedra) está composto dun equipo de 

dous médicos de familia; un pediatra itinerante, que atende aos centros de 

Forcarei, Cotobade-Cerdedo e Campo Lameiro; dous enfermeiros; unha 

matrona; e un persoal de servizos xerais (PSX). 

 

Forcarei é o concello máis grande en extensión xeográfica da área sanitaria 

de Pontevedra, cunha elevada dispersión poboacional, o que implica que no 

caso de desprazamento dun facultativo, o centro se queda sen médico 

durante un tempo excesivamente prolongado que pode chegar a varias 

horas. Outro dato de relevancia é que o centro de saúde referido é o máis 

afastado do seu hospital de referencia (Montecelo), do que dista 48 

quilómetros, sendo ademais unha zona con moi alta presenza de persoas de 

elevada idade.  Estes datos conclúen nunha situación asistencial de grande 

dificultade, pola poboación con prevalencia de persoas enfermas crónicas 

con dificultades para desprazarse. 

  

O pasado día 2 de decembro facíase efectiva a xubilación dun dos médicos 

de familia e, nas primeiras semanas, a Xerencia do CHOP só mandaba un 

substituto 2 días á semana. Posteriormente, esa mesma Xerencia se 

comprometía a unha substitución, unicamente durante 6 meses. Estas 

solucións circunstanciais non cobren, evidentemente, as necesidades da 

zona. Calquera das dúas solucións supón un parche e non resolve o grave 

problema asistencial neste centro de saúde. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que medidas ten previstas o Goberno galego para garantir un nivel 

asistencial necesario e de calidade no Centro de Saúde de Forcarei, dada a 

situación descrita? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 12:08:14 

 
Julio Torrado Quintela na data 09/08/2017 12:08:19 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 09/08/2017 12:08:23 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

En xullo de 2014, o presidente da Xunta de Galicia falaba do Consello 

Consultivo de Galicia como o “órgano asesor de máximo nivel”, “faro 

potente” que iluminaría as tarefas da Administración autonómica. Naquel 

momento, nomeaba presidente do órgano a José Luis Costa Pillado, quen 

prometía prudencia, ilusión, imparcialidade e austeridade.  

 

Prudencia, ilusión, imparcialidade e austeridade. Ningunha destas promesas 

se teñen cumprido, senón que ten acontecido todo o contrario: 

1. Non pode haber prudencia cando o seu presidente se reúne con 

frecuencia cun investigado pola Xustiza e cando el mesmo está a ser 

investigado por presuntos tráfico de influencias e negociacións 

prohibidas a funcionarias e funcionarios públicos. 

2. Non pode haber ilusión cando as funcionarias e os funcionarios do 

Consello Consultivo están sendo laminados dende que comezara o 

mandato do actual presidente. 

3. Non pode haber imparcialidade cando hai un reparto arbitrario do 

traballo por parte do seu presidente. 

4. Non pode haber austeridade cando vai ter que habilitarse unha 

ampliación do orzamento para o pago dos complementos de 

produtividade do persoal que o propio presidente decidira eliminar e 

que os tribunais de Xustiza de Santiago de Compostela acaban de 

recoñecer por sentenza hai escasamente 15 días.  

A maiores, a Lei 3/2014, do Consello Consultivo de Galicia fora 

consensuada con este grupo parlamentario e agora (escasamente 2 anos 

despois) a lei “ómnibus”, de acompañamento aos orzamentos para 2017, 

sen ningún tipo de participación parlamentaria, suprime o corpo de letrados 
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do Consello Consultivo, que pasaría a se integrar no corpo de letrados da 

Administración Xeral da Comunidade Autónoma e por libre designación.  

O Goberno impulsa a decisión de suprimir o corpo e o presidente do 

Consello Consultivo non discrepa. 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia entende que todo isto é 

moi grave e que a institución perde así prestixio, obxectividade e 

independencia e, dado que o seu presidente está a incumprir gravemente os 

deberes do seu cargo, procede o seu cese polo Consello da Xunta, de 

acordo co artigo 5 da Lei 3/2014. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que pensa facer o Goberno galego ante a situación actual do Consello 

Consultivo de Galicia? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 12:08:53 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/08/2017 12:08:58 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 09/08/2017 12:09:02 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O servizo público da Xustiza é vital para a vertebración do estado social e 

democrático de dereito. E o Turno de Oficio constitúe, sen dúbida, unha 

boa parte desa prestación dun servizo público. O Goberno galego teno 

esquecido, pois as contías que reciben as e os profesionais do Turno de 

Oficio están conxeladas dende o ano 2009 e é imprescindible unha mellora 

no desglose dos conceptos incluídos no baremo de compensación.  

 

Hoxe sabemos que a Dirección General de Tributos, dependente do 

Ministerio de Hacienda do Estado, ten declarado o fin da exención fiscal da 

que se beneficiaban uns 2500 profesionais en Galicia dende hai uns 30 

anos. Así, os servizos que presten as e os avogados e as e os procuradores 

adscritos ao Turno de Oficio deixarán de estar exentos de IVA. O cambio 

ten a súa motivación nunha sentenza do Tribunal de Xustiza da UE, que di 

que a asistencia xurídica gratuíta non entra nos supostos de exención do 

tributo. 

 

A cuestión está en quen deberá asumir a factura. O Grupo Parlamentario 

Socialista entende que a Administración, posto que supón reducir aínda 

máis (un 21 % máis) os xa raquíticos honorarios do baremo do Turno de 

Oficio. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

Ten coñecemento o Goberno galego de que noutras comunidades 

autónomas hai resolucións contrarias a esta decisión estatal? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 12:10:08 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/08/2017 12:10:13 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 09/08/2017 12:10:17 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa Pierres 

López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da 

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

Pleno. 

 

No exercicio 2014, a Xunta de Galicia decidía fixar un canon unitario de 

tratamento por tonelada de lixo na cantidade de 74,64 euros máis IVE, de acordo 

co Plan de viabilidade presentado por Sogama, SA. A mencionada suba supuxo 

un incremento dun 33,5 % con respecto ao do ano 2013. No exercicio 2016, a 

entidade mantivo o canon aos concellos galegos nos mesmos valores do exercicio 

2015, é dicir, 67,18 euros máis IVE por tonelada. 

Ese incremento inxusto, inxustificado e desproporcionado ía agochado no seu día 

na Disposición adicional 21ª da Lei de orzamentos de 2014. Hoxe segue a estar 

en vigor.  

 

O fin de ambas subas era garantir a sostibilidade financeira do sistema, de acordo 

co Plan de viabilidade presentado pola sociedade pública e en función dos custos 

totais que xera o tratamento dos residuos domésticos no marco do sistema. Pois 

ben, pasado o tempo, a situación financeira de Sogama, S.A. non semella tan 

terrible e o Plan de viabilidade demostrouse estar baseado en datos falsos. 

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cales son os motivos reais polos que o Goberno galego manterá este ano 2017 o 

canon aos concellos galegos nos mesmos valores do exercicio 2016? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 12:11:26 

 
Raúl Fernández Fernández na data 09/08/2017 12:11:30 

 
María Luisa Pierres López na data 09/08/2017 12:11:35 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 
 

O Proxecto de decreto polo que se crea a Rede de Reservas da Biosfera de 

Galicia atópase publicado no portal de transparencia da Xunta de Galicia. 

 

Vaia por diante que o Grupo Parlamentario Socialista está de acordo coa 

creación da Rede Galega de Reservas da Biosfera, mais consideramos que 

o proxecto, tal e como está formulado, non é realmente eficiente.  

 

Así as cousas, o proxecto prevé a creación dun Comité de Coordinación 

que será un órgano colexiado con sede na Consellería de Medio Ambiente 

e Ordenación do Territorio, pero non especifica composición, funcións, 

organización nin funcionamento, que serán obxecto dun regulamento 

posterior, cando, por exemplo, noutras comunidades autónomas as persoas 

vogais se especifican xa como os responsables de espazos naturais; 

desenvolvemento sostible e información ambiental; cambio climático; 

ordenación do territorio, conservación da natureza, promoción educativa, 

benestar social e promoción turística; representantes dos municipios 

situados no territorio ao que se estendan as distintas Reservas da Biosfera 

así como as persoas xestoras das propias reservas. 

 

Por outra banda, a creación desta rede debería levar aparellado un 

compromiso económico da propia Consellería de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio para poder levar a cabo proxectos e accións en 

común a todas as Reservas da Biosfera galegas, posto que un dos grandes 

retos aos que se enfrontan é a capacidade e acceso a fontes de 

financiamento para a posta en marcha e o desenvolvemento dos plans de 

xestión. 
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Incluso parece necesario que exista un departamento da propia consellería 

que asuma a Secretaría Técnica da Rede de Reservas da Biosfera de 

Galicia, para que preste o apoio administrativo para a execución dos 

acordos do Comité de Coordinación, así como que cumpra coa función de 

distribución de información e intercambios entre as reservas. 

 

A preguntas deste grupo parlamentario, o Goberno non dixo nada máis (en 

resposta escrita de data 26 de xaneiro) que o que pon o propio proxecto e 

que sería desenvolvido regulamentariamente; incluso que se trata de 

“institucionalizar encontros que ata o de agora se celebraban en foros, 

seminarios ou charlas promovidas pola Xunta de Galicia”. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando se celebrou algún tipo de xornada relativa ás Reservas da Biosfera 

de Galicia promovida pola Xunta de Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 12:13:18 

 
Raúl Fernández Fernández na data 09/08/2017 12:13:22 

 
María Luisa Pierres López na data 09/08/2017 12:13:27 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Dolores Toja Suárez, Raúl Fernández 

Fernández e María Luisa Pierres López, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

En data 15 de setembro de 2016, publicábase no Diario Oficial de Galicia a 

solicitude de autorización ambiental integrada das instalacións do Centro 

de Xestión Ambiental de Lousame, promovida pola entidade “Gestora de 

Residuos del Noroeste, SL”. A nova instalación, segundo recolle o propio 

DOG, situarase no concello de Lousame (A Coruña). 

 

Como consecuencia desa solicitude e dentro da tramitación necesaria, a 

mediados de outubro o Concello de Lousame facía público un informe do 

arquitecto técnico municipal, recollendo parte das alegacións presentadas. 

Pois ben, nese informe fanse diversas consideracións sobre as carencias 

substancias do proxecto, que é de supoñer que a Consellería de Medio 

Ambiente e Ordenación do Territorio considerará e que a este grupo 

parlamentario lle preocupan enormemente. 

 

A maiores, o certo é que o Plan de residuos industriais de Galicia 2016-

2022 dise que non se detectan necesidades de implantación de novas 

infraestruturas de tratamento no período de vixencia do plan (lembremos 

2016-2022), agás as necesarias para cubrir o mercado derivado do 

tratamento de buques, certas categorías de residuos sanitarios, pneumáticos, 

pilas e acumuladores e proteínas.  
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

É certo que o Plan de residuos industriais de Galicia 2016-2022 di que non 

se detectan necesidades de implantación de novas infraestruturas de 

tratamento no período de vixencia do plan , agás as necesarias para cubrir o 

mercado derivado do tratamento de buques, certas categorías de residuos 

sanitarios, pneumáticos, pilas e acumuladores e proteínas? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  María Dolores Toja Suárez 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

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

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

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

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

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

favorables do Grupo Parlamentario Popular. 

 

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

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

abastecemento dos diferentes concellos. Dunha simple ollada aos recibos 

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

parlamentario viña denunciando dende hai tempo no Parlamento de 

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

incrementado debido a eses tributos autonómicos impostos polo Goberno 

do PP. 

 

Segundo se desprende da Memoria dos orzamentos de explotación da 

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

fundamentalmente, dos petos da cidadanía (fundamentalmente, os novos 

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

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

 

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

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

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

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

tributos da auga, dende 2010 ata decembro de 2016? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

En Galicia, temos un Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas 

Atlánticas (formado polos arquipélagos de Cortegada, Sálvora, Ons e Cíes) 

e seis parques nacionais: Fragas do Eume, Complexo Dunar de Corrubedo 

e Lagoas de Carregal e Vixán, Monte Aloia, Baixa Limia-Serra do Xurés, 

Invernadeiro e Serra da Enciña da Lastra. 

 

O Parque Nacional fora declarado así en virtude da Lei 15/2002, do 1 de 

xullo, que xa facía referencia á obriga de elaborar un plan reitor do parque. 

Teñen pasado case 15 anos e este plan, principal instrumento de xestión, 

aínda está en proceso de elaboración. En xullo de 2011, o conselleiro de 

Medio Rural daquel tempo dicía que só faltaba o trámite de información 

pública, pasar polo MAGRAMA, polo Consello Galego de Medio 

Ambiente, polo informe do Patronato do Parque Nacional e xa estaría listo 

e se aprobaría antes do remate daquel ano 2011. Teñen pasado máis de 5 

anos e o medio mariño (cun valor ecolóxico e unha riqueza biolóxica 

incalculables), ademais da riqueza do seu medio terrestre, agardan esa 

eficacia e eficiencia da que sempre nos fala o Goberno galego. 

   

Por outra banda, hai máis ou menos un ano, a Consellería de Medio 

Ambiente creaba, dentro da dirección Xeral de Conservación da Natureza, 

dous servizos de parques naturais, un para a zona Norte e outro para a Sur 

de Galicia. 

 

Nunha das súas comparecencias, a conselleira de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio apostaba pola conservación dos parques 

compatible co seu disfrutar, na idea de potenciar que sexan un destino 

turístico. O Grupo Parlamentario Socialista entende que, máis alá de 

convertelos en grandes destinos turísticos, o esencial sería o seu 

aproveitamento como elementos de desenvolvemento económico para os 

lugares onde se asentan e os seus habitantes (onde os haxa), ademais de 

44062



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 

entender máis axeitado encadralos como epicentro dun plan de Educación 

ambiental escolar. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto o Goberno galego rematar o Plan reitor de uso e xestión 

(PRUX) do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de 

Galicia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

Nestes días comparecía o presidente de Sogama, S.A. para dar conta do 

proxecto de ampliación das instalacións da empresa en Cerceda a partires 

do mes de xuño. En concreto, comparecía para falar da remodelación da 

actual nave de reciclaxe, tratamento e elaboración de combustible onde se 

procesa a “bolsa negra” (residuos xenéricos) e para falar da construción 

dunha nova planta para a recuperación dos envases de papel, cartón e 

plásticos. O propio presidente dicía que, tras esta ampliación, a central de 

Sogama, S.A. será “unha das máis grandes de Europa e do mundo”. 

Polo visto, o obxectivo fundamental da ampliación non é outro que reducir 

o total de materia destinada a vertedoiro -baixando así do 25 % actual ao 10 

%- e incrementar a porcentaxe de residuos reciclados, que a día de hoxe só 

supón o 5 %. 

Por outro lado, na Memoria dos orzamentos da sociedade pública recóllese, 

entre as conclusións da diagnose: 

1. Insuficiente información referente á xeración e recollida de residuos. 

2. Elevada porcentaxe de impropios na recollida selectiva da bolsa 

amarela e orgánica. 

3. Elevada dispersión territorial que non fai aconsellable un modelo 

único de xestión, debendo incorporarse novas loxísticas para o medio 

rural onde algunhas recollidas selectivas teñen unha baixa eficiencia. 

4. Necesidade de ampliar a xestión in situ, especialmente en lugares con 

elevada dispersión territorial e plantas de tratamento afastadas. 

 

44064



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 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asina formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

Considera o Goberno galego que existe unha elevada porcentaxe de 

impropios na recollida selectiva das bolsas amarela e orgánica? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

 

En Galicia, temos un Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas 

Atlánticas (formado polos arquipélagos de Cortegada, Sálvora, Ons e Cíes) 

e seis Parques Nacionais: Fragas do Eume, Complexo Dunar de Corrubedo 

e Lagoas de Carregal e Vixán, Monte Aloia, Baixa Limia-Serra do Xurés, 

Invernadeiro e Serra da Enciña da Lastra. 

 

O Parque Nacional fora declarado así en virtude da Lei 15/2002, do 1 de 

xullo, que xa facía referencia á obriga de elaborar un plan reitor do parque. 

Teñen pasado case 15 anos e este plan, principal instrumento de xestión, 

aínda está en proceso de elaboración. En xullo de 2011, o conselleiro de 

Medio Rural daquel tempo dicía que só faltaba o trámite de información 

pública, pasar polo MAGRAMA, polo Consello Galego de Medio 

Ambiente, polo informe do Patronato do Parque Nacional e xa estaría listo 

e se aprobaría antes do remate daquel ano 2011. Teñen pasado máis de 5 

anos e o medio mariño (cun valor ecolóxico e unha riqueza biolóxica 

incalculables), ademais da riqueza do seu medio terrestre, agardan esa 

eficacia e eficiencia da que sempre nos fala o Goberno galego.   

 

Por outra banda, hai máis ou menos un ano, a Consellería de Medio 

Ambiente creaba, dentro da dirección Xeral de Conservación da Natureza, 

dous servizos de parques naturais, un para a zona Norte e outro para a Sur 

de Galicia. 

 

Nunha das súas comparecencias, a Conselleira de Medio Ambiente e 

Ordenación do Territorio apostaba pola conservación dos parques 

compatible co seu disfrute, na idea de potenciar que sexan un destino 

turístico. O Grupo Parlamentario Socialista entende que, máis alá de 

convertelos en grandes destinos turísticos, o esencial sería o seu 

aproveitamento como elementos de desenvolvemento económico para os 

44066



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 

lugares onde se asentan e os seus posibles propietarios e habitantes (onde 

os haxa), ademais de entender máis axeitado encadralos como epicentro 

dun Plan de educación ambiental escolar de Galicia, e en todo caso, sempre 

dende un punto de vista da sostinibilidade. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

  

Que significa o anuncio da conselleira de Medio Ambiente e Ordenación 

do Territorio de facer compatible a conservación dos Parques Nacional e 

Naturais de Galicia compatible co seu disfrute?  

  

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O día 2 de xaneiro deste ano, o Diario Oficial de Galicia publicaba unha 

resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente 

e Ordenación do Territorio, pola que se facía pública a formalización dos 

contratos administrativos do servizo de limpeza de sendas e marxes en 

tramos fluviais seleccionados das catro provincias galegas, cofinanciado 

nun 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural 

(Feader), no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) para 

Galicia 2014-2020. O valor estimado do contrato era de 304.940 euros e o 

importe total do orzamento 368.977,40 euros. A entidade adxudicataria foi 

EULEN, SA.  

 

O anterior significa nada máis que, por parte da Consellería de Medio 

Ambiente e Ordenación do Territorio, se desbota a posibilidade de asumir a 

xestión directa da limpeza de sendas e marxes en tramos fluviais de 

Galicia, deixando que sexan entidades privadas a que se encarguen. Pois 

ben, este grupo parlamentario entende que é necesaria a potenciación de 

mellores modelos de xestión, poñendo sempre en primeiro lugar a xestión 

directa, mellorando o financiamento do servizo e castigando ás empresas 

que compitan a prezos temerarios. Porque a cuestión está, preferindo 

sempre a xestión directa, en que descoñecemos cal é o nivel de rigor no 

control por parte da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio e iso é, precisamente, o que nos preocupa. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que órgano da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 

se está a encargar de controlar que se está a facer, e se está a facer ben o 

servizo de limpeza de sendas e marxes en tramos fluviais seleccionados da 

nosa Comunidade Autónoma? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

En outubro de 2011, a entón Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas falaba de incrementar o uso da bicicleta como medio de 

desprazamento alternativo en Galicia a través do Plan director de 

mobilidade alternativa, que se comezaría a aplicar en 2012. Naquel 

momento de diagnose, ofrecíanse multitude de datos e o Goberno galego 

asumía que o inventario de vías ciclistas revelaba unha escasa presenza de 

infraestruturas para a bicicleta, inferior aos 250 quilómetros.  

Dese plan nada se volveu saber, mais o certo é que en Galicia hai un 

importante potencial de transferencia de viaxes aos modos non 

motorizados, dada a proximidade entre poboacións de tamaño pequeno e 

que máis ou menos un 50 % da poboación ten acceso limitado ao vehículo 

privado. Por suposto, non é necesario falar de que os desprazamentos 

alternativos aos vehículos potencian a preservación do medio ambiente e a 

loita contra o cambio climático.  

A asociación PEDALADAS apostaba e aposta por este modelo, encadrado 

dentro do Plan estratéxico estatal da bicicleta, que se quere poñer en 

marcha na actualidade en todo o país e que este grupo parlamentario 

considera esencial. 

 

 

 

 

44070



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 

 

 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

Vai aprobar o Goberno galego un plan director de mobilidade alternativa de 

Galicia nesta lexislatura? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

Hai un par de meses, nun medio de comunicación galego falábase de que 

os delitos contra a propiedade privada, entre outros, se teñen disparado en 

grande parte dos concellos da Costa da Morte. Como consecuencia, este 

grupo parlamentario rexistraba e debatía iniciativas sobre esta cuestión, 

posto que é a seguridade de Galicia e, polo tanto, o benestar da cidadanía, o 

que está en xogo. O PP votaba en contra. 

O Sindicato Unificado de Policía denunciou nestes días que a falta de 

policías nacionais é a maior en 20 anos, que hai máis de 600 prazas sen 

cubrir, que se teñen disolto (sen novidade algunha) grupos de investigación 

… 

A Unión de Gardas Civís de Galicia denuncia que, habendo na nosa 

Comunidade Autónoma uns 4000 efectivos, son necesarios 450 máis; en 

capitais de provincia hai postos, pero non principais; non se cobren as 

vacantes; a maioría dos cuarteis están en condicións infrahumanas; non hai 

GPS nos vehículos (moitos con máis de 500.000 quilómetros e máis de 10 

anos de antigüidade) ... 

Segundo o propio conselleiro de Vicepresidencia, en xullo de 2013 había 

470 efectivos da Unidade de Policía Adscrita; en 2016 había 443… 

O Sindicato Profesional de Policías Locais de España en Galicia pide a 

posibilidade de mancomunar servizos, máis financiamento para a 

adquisición de medios materiais (vehículos incluídos)…  

E que dicir “da abundancia” de chalecos antibalas en todos os casos … 
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Todo o anterior ten varias consecuencias: Galicia é a Comunidade 

Autónoma con menor cifra relativa de policías e gardas civís e a que máis 

funcionarios e funcionarias ten perdido. Entre xullo de 2010 e 2016, un 

descenso do 8,3 %, que sextuplica a redución de persoal xeral en toda 

España nese mesmo período (o 1,4 %). E iso redunda na falta de 

seguridade, na redución do benestar. 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

Vai aportar o Goberno galego máis financiamento para a adquisición de 

medios materiais a este corpo? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Julio Torrado Quintela, Noela Blanco 

Rodríguez e José Manuel Pérez Seco, deputadas e deputados pertencentes 

ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

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

 

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

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

habería que engadir as expostas en razón da veciñanza e doméstica. A 

mesma fonte indica que cada ano morren no mundo máis de 100.000 

persoas por patoloxías derivadas da dita exposición. Os propios Parlamento 

e Consello Europeo, na Directiva 2003/18/CE, estableceron medidas de 

protección das/dos traballadoras/traballadores sometidos ao amianto no seu 

labor.  

  

O dano causado polo amianto é tan inmenso e inhumano para milleiros de 

persoas que nada pode reparar a agresión xerada; terribles efectos 

patolóxicos físicos e un dano moral que precisan ser reparados, un 

sufrimento psicolóxico terrible provocado por unha enfermidade con 

síntomas previsibles pero invisibles ata o irremediable. 

 

Por desgraza, Ferrol é o lugar de Europa con máis casos rexistrados de 

persoas afectadas polo amianto, concretamente polo mesotelioma, unha 

enfermidade vencellada en máis do 90 % á exposición de amianto. Os 

estaleiros de Ferrol teñen sido un escenario de exposición cruenta ao 

amianto durante moitos anos. Dende a ditadura, milleiros de traballadores e 

traballadoras -incluso dende a adolescencia cando entraban aos 14 anos na 

escola de aprendices da antiga “BAZÁN”- exercían os seus oficios sen 

información, sen medidas de seguridade e condenados de antemán.  

 

Esta situación deu lugar a que se puxese en funcionamento a unidade de 

atención ás e aos doentes afectados polo amianto no hospital “Arquitecto 

Marcide” de Ferrol, unha unidade que atende a máis de 1000 

enfermas/enfermos diarios e que está desbordada, con listas de espera con 

varios meses de demora nunha patoloxía onde o atraso de atención conduce 

indefectiblemente á morte.  
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A pesares de que hoxe está máis que acreditada a relación causa-efecto 

entre a exposición ao amianto e a aparición e desenvolvemento de cancro, 

especialmente de pleura ou pulmón, as traballadoras e os traballadores 

vense abocados a pasar por un calvario de procesos xudiciais, nos que xa é 

frecuente ver ás e aos demandantes profundamente diezmados pola 

patoloxía ou incluso ver ás súas viúvas. É básico que as enfermidades por 

amianto sexan tratadas como enfermidades profesionais e non comúns e así 

non haberá diferenzas entre as persoas enfermas en función da empresa 

onde traballaban ou o lugar onde residan.  

 

Resulta de xustiza que quen non tomou as medidas para evitar a exposición 

das e dos traballadores ao amianto e quen ocultou os efectos letais desta 

substancia tóxica repare, na medida en que poida ser reparada, a vida das 

persoas. Precisamente iso é o que vén reivindicando dende hai anos a 

“Asociación Galega de Vítimas do Amianto”. Porque o Parlamento de 

Galicia está para responder ás necesidades das persoas que sofren 

enfermidades derivadas do amianto. Esta abordaxe debería contemplar a 

prevención, o acceso a un diagnóstico precoz e o tratamento, así como a 

atención sociosanitaria, ademais do seu recoñecemento como enfermidade 

profesional con efecto invalidante. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Comparte o Goberno galego as reivindicacións da Asociación Galega de 

Vítimas do Amianto? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

  José Manuel Pérez Seco 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 12:28:10 

 
Julio Torrado Quintela na data 09/08/2017 12:28:15 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 09/08/2017 12:28:19 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 09/08/2017 12:28:23 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo e María Luisa Pierres López, deputadas e deputado 

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

En Galicia, hai órganos xudiciais que están a ter problemas coas aplicacións 

informáticas nas videoconferencias e no sistema de gravación instalado dentro 

das salas de vistas para documentar, tanto en audio como en vídeo, todas as 

sesións.  

  

A Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra é un deses órganos 

xudiciais con problemas, que o día 23 de febreiro deixou de gravar a seis 

testemuñas dun xuízo, polo que non quedaron nin audio nin vídeo que gardasen o 

acontecido na sala porque, dende a posta en marcha destes sistemas de gravación, 

os letrados/letradas da Administración de Xustiza xa só levantan actas concisas, 

sendo acta a propia gravación. Nesta sección (que ten un merecido 

recoñecemento do CGPJ por ser a Sección Penal de Audiencia Provincial máis 

eficiente de España), o extremo destas complicacións está nas dúas sentenzas 

pendentes de se ditar por non poder gravar ningunha parte dos xuízos 

correspondentes. 

 

Solucionar estes problemas técnicos e as dificultades co sistema de 

videoconferencia é responsabilidade do Goberno da Xunta de Galicia. 

 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

É consciente o Goberno galego das consecuencias producidas polos problemas  

coas aplicacións informáticas nas videoconferencias e no sistema de gravación de 

xuízos  existentes nalgúns órganos xudiciais? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  María Luisa Pierres López 
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Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 12:29:31 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/08/2017 12:29:36 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 09/08/2017 12:29:40 

 
María Luisa Pierres López na data 09/08/2017 12:29:42 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Concepción Burgo López e Luis Manuel 

Alvarez Martínez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O Grupo Parlamentario Socialista ten novas da apertura e tramitación de 

expedientes por parte da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, con relación 

a obras que carecen das autorizacións pertinentes máis que se están a 

construír igualmente. 

 

En concreto, no concello de Forcarei (Pontevedra), hai obras sen permiso 

desta dirección xeral (incluso sen contar coa preceptiva licenza municipal) 

e que por ese motivo teñen aberto expediente nos anos 2015 e 2016. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

  

Iniciou a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria a incoación de expedientes 

sancionadores con relación  a obras que carecen das autorizacións 

pertinentes? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Concepción Burgo López 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 12:30:52 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 09/08/2017 12:30:57 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 09/08/2017 12:31:01 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

En maio de 2014, o presidente da Xunta de Galicia anunciaba para xaneiro 

de 2015 o acendido da Rede Dixital de Emerxencias máis moderna de 

España e coa tecnoloxía máis punteira. Manifestaba tamén que o número 

inicial de persoas usuarias serían de 5000 e coa previsión de chegar a 8000 

nun período entre 3 e 5 anos despois. 

 

En novembro de 2015, o vicepresidente da Xunta de Galicia comparecía no 

Parlamento e dicía que aínda estaba por implantar a Rede Dixital de 

Emerxencias para poder xustificar calquera crítica ao seu funcionamento. 

 

E xa estamos en 2017... 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Está xa implantada a Rede Dixital de Emerxencias? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 12:34:38 
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/08/2017 12:34:42 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 09/08/2017 12:34:47 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Noela Blanco 

Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 
e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas e deputados pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto 

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Cada ano, 3 millóns de nenas son sometidas a mutilación xenital feminina, 

da que xa 200 millóns de mulleres e nenas teñen sido vítimas en todo o 

mundo, pese a estar prohibida legal ou constitucionalmente na maioría dos 

países con maior prevalencia, como Guinea (97 %), Serra Leona (90 %), 

Malí (89 %), Etiopía (74 %), Guinea Bissau (50 %) ou Exipto (92 %). 

Neste último país, por exemplo, a súa práctica está prohibida dende 2008 

pero o 92 % das mulleres e nenas foron sometidas a mutilación xenital e, na 

maioría dos casos, é practicada por profesionais médicos/médicas, o que 

dificulta a súa erradicación, sobre todo porque máis do 50 % das mulleres e 

homes consideran que debe continuar.  

 

En España a mutilación xenital feminina está perseguida penalmente: é un 

delito dende o ano 2003 castigado cunha pena de 6 a 12 anos. Non 

obstante, constitúe unha práctica non está erradicada naquelas comunidades 

que a consideran unha norma social e cultural. Unha mostra de que no noso 

país non está erradicada é a noticia destes días de que os Mossos 

d’Esquadra levaron ao Xulgado 3 casos de nenas da comarca do Gironès a 

quen se lles practicou a ablación de clítoris, todas menores de idade. 

 

A mutilación xenital é un atentado contra os dereitos humanos das 

mulleres: atenta contra a súa vida, carrexa traumas e provoca 

complicacións físicas de por vida e, aínda que a lexislación é fundamental, 

ten resultado insuficiente para erradicala, sendo a sensibilización das 

comunidades a mellor ferramenta para rematar con ela e para que as 

propias vítimas e os seus familias sexan axentes de cambio de normas 

sociais e culturais ancestrais. Constitúe un trato inhumano e degradante 

incluído, xunto á tortura, nas prohibicións do artigo 3 do Convenio Europeo 

de Dereitos Humanos.  
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten o Goberno galego detectado algún suposto de mutilación xenital 

feminina na nosa Comunidade Autónoma, tanto practicado en Galicia 

como fóra pero con mulleres residentes galegas? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  María Luisa Pierres López 

  Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

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

 

 

  

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 12:37:05 

 
María Luisa Pierres López na data 09/08/2017 12:37:09 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 09/08/2017 12:37:14 

 
Julio Torrado Quintela na data 09/08/2017 12:37:18 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 09/08/2017 12:37:24 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/08/2017 12:37:25 
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Á Mesa do Parlamento 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

No ano 1998, o Real decreto número 1867, do 4 de setembro, modificaba o 

Regulamento hipotecario. Xunto a esta reforma, o tamén modificado artigo 

206 da Lei hipotecaria posibilitaron o acceso ao rexistro hipotecario de 

calquera tipo de bens inmobles, así como a calquera dereito real sobre os 

mesmos, o que foi aproveitado pola Igrexa Católica para inmatricular 

multitude de bens ao seu nome. 

Ata ese momento, os templos dedicados ao culto católico quedaban fóra do 

rexistro, posto que eran considerados bens de dominio público, que non se 

poden adquirir pola súa simple posesión, sendo necesario entón un título 

previo xustificativo da propiedade ou do dereito real. 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cantos ou cales foron os bens inmobles inmatriculados a favor da Igrexa 

Católica dende o ano 1998? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 12:39:25 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/08/2017 12:39:31 
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 09/08/2017 12:39:36 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Abel Losada Alvarez, Juan Manuel Díaz 

Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

O servizo público da xustiza é básico para a vertebración do Estado Social 

e Democrático de Dereito. Pero por desgraza, nestes últimos anos de 

Goberno do Sr. Feijóo, a Administración de xustiza en Galicia sinalou a 

falta de vontade política e de capacidade para asumir as competencias 

constitucionais e estatutarias que a nosa Comunidade Autónoma ten no 

eido dunha institución tan esencial.  

 

Como indicador, o orzamento de gasto en actuacións relativas á 

Administración de xustiza para o exercicio 2017 é de algo máis de 104 

millóns de euros, é dicir, só uns 12 millóns de euros máis que as previsións 

para construcións que recollía o Plan de infraestruturas xudiciais 2010-

2015.  

 

Como exemplo deste desleixo, na provincia de Pontevedra, nada do 

previsto no Plan de infraestruturas xudiciais 2010-2015 se ten feito na vila 

de Tui. Segundo a dirección marcada por Vicepresidencia da Xunta de 

Galicia, non se aposta pola rehabilitación de edificios xa existentes senón 

pola nova construción. Con esta premisa, o Concello de Tui decidiu no ano 

2015 asumir o custo de demolición dun inmoble na vila -tal e como lles 

pedía Vicepresidencia- coa fin de poder situar neses terreos un novo 

edificio para os novos xulgados (uns 70.000 euros de proxecto de derribo). 

Agora resulta que o Goberno di -en resposta de data 15 de febreiro- que a 

partida orzamentaria vai para a conversión do antigo centro de saúde en 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

É o novo edificio de xulgados de Tui un dos “grandes proxectos para 2017” 

anunciados polo Goberno galego para xustiza? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Abel Losada Alvarez 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 12:41:19 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 09/08/2017 12:41:24 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/08/2017 12:41:30 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 09/08/2017 12:41:34 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No ano 2015, a OMS falaba da apremiante necesidade de reducir as 

emisións de carbono negro, ozono e metano, contaminantes climáticos que 

están a provocar un aumento da temperatura do planeta e ata mortes 

prematuras anuais relacionadas coa contaminación do aire.  

 

En xuño de 2015, a Comisión Europea iniciaba un procedemento formal de 

infracción por incumprimento polo Estado español da Directiva 

2008/50/CE, sobre a calidade do aire ambiente e unha atmosfera máis 

limpa en Europa. Xa neste ano 2017 (en concreto, en febreiro), chegaba un 

aviso definitivo para elaborar un plan de medidas destinadas a reducir as 

emisións ao aire e cumprir a directiva mencionada nun prazo máximo de 2 

meses. Levamos case un mes, non sabemos se o Goberno de España o terá 

feito e, o que é peor, non sabemos cal ten sido o papel do Goberno galego 

neste asunto, é dicir, descoñecemos se Galicia cumpre ou non os valores 

NO2. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cumpre Galicia a Directiva 2008/50/CE, sobre a calidade do aire ambiente 

e unha atmosfera máis limpa en Europa? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

 Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O servizo público da xustiza é vital para a vertebración do estado social e 

democrático de dereito. Necesitamos unha Administración de xustiza 

moderna, esencial para consolidar o estado de dereito e mellorar a calidade 

da nosa democracia.  

 

Desgraciadamente, o orzamento de gasto en actuacións relativas á 

Administración de xustiza para o exercicio 2017 é raquítico, ademais de 

investir escasamente en infraestruturas xudiciais e non comprometer nin un 

euro das cantidades recadadas en Galicia polas taxas impostas polo 

Goberno de Mariano Rajoy. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Vai esixir o Goberno galego ao Goberno do Estado a asignación inmediata 

da recadación das taxas xudiciais? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

Patricia Vilán Lorenzo, Julio Torrado Quintela, María Luisa Pierres 

López, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez 

Rumbo, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

O servizo público da xustiza é vital para a vertebración do estado social e 

democrático de dereito. Necesitamos unha Administración de Xustiza 

moderna, esencial para consolidar o estado de dereito e mellorar a calidade 

da nosa democracia.  

E neste senso, a xustiza ten moito que dicir na loita contra a violencia 

machista, unha das peores lacras da nosa sociedade e que, lonxe de se 

reducir, repunta. A loita contra a violencia machista precisa de actuacións 

integrais e transversais recollidas na Lei orgánica de 2004, que o Goberno 

da Xunta de Galicia ten discriminado orzamentariamente ano tras ano.  

Garantir a protección das vítimas e atendelas como corresponde nas 

dependencias xudiciais ha de ser cuestión prioritaria, tal e como recolle 

especificamente a lei de 2004. Non obstante, e pese ao incremento dun 5,9 

% de denuncias no primeiro semestre de 2016 e o número de asasinatos 

dende comezos de 2017, o persoal do Imelga en Galicia é moi escaso, pois 

sería necesario un psicólogo permanente para asistir ás vítimas en cada un 

dos xulgados. Ao que hai que engadir que o aumento de persoal e no 

orzamento para 2017 é absolutamente ridículo (30.000 euros máis no 

orzamento, 4 novos médicos/médicas forenses e 7 novos/as psicólogos/as e 

traballadores/as sociais para toda Galicia). 
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

É prioritario para o Goberno galego garantir a protección das vítimas de 

violencia contra a muller e atendelas como corresponde nas dependencias 

xudiciais? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Julio Torrado Quintela 

  María Luisa Pierres López 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

     Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

Expresamente recoñecido na Constitución de 1978, en concreto, no seu 

artigo 62.i), o exercicio do dereito de gracia atópase regulado na lei de 18 

de xuño de 1870, modificada no ano 1988.  
 

É certo que o Tribunal Supremo ten fixado unha liña xurisprudencial 

reiterada pola que entende o indulto como un acto controlable en vía 

xurisdicional, pero só nos seus aspectos formais, polo que se ten excluído 

ata o de agora sobre a motivación da decisión de indulto. Mais tamén é 

necesario comprendelo como un recurso excepcional, só democraticamente 

asumible cando na súa concesión concorran razóns de Xustiza, equidade ou 

utilidade pública e sen perder de vista a súa incidencia na reinserción social 

do condenado, para así cumprir coa finalidade do artigo 25 da Constitución. 
 

Claramente, este grupo parlamentario entende que non está xustificado o 

seu uso nos casos de corrupción. Por outro lado, a prohibición da 

arbitrariedade na actuación dos poderes públicos que consagra o artigo 9.3 

da Constitución supón a prohibición de toda actuación sen xustificación, 

polo que este artigo impide que a discrecionalidade que en determinados 

ámbitos gozan os poderes públicos no seu labor sexa sinónimo de 

arbitrariedade. E o mellor modo de evitar unha conduta arbitraria é esixir 

que todo indulto, total ou parcial, veña acompañado das razóns para a súa 

concesión, é dicir, que os reais decretos de indulto sexan motivados. 

Porque a transparencia ha de presidir a actuación de todas as 

administracións. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 
Apoia o Goberno galego que se esixa ao Goberno do Estado a modificación 

da Lei do indulto de 1870 para prohibilo nos casos de corrupción? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

De forma esperpéntica, a demografía é utilizada para xustificar a supresión 

dun servizo público na nosa Comunidade Autónoma. O Real decreto 

195/2017 do Ministerio de Xustiza que recolle a agrupación de Rexistros 

da Propiedade afectará a 9 rexistros repartidos por Galicia, sendo Ourense a 

provincia máis afectada. 

 

Así, Bande e Celanova dependerán agora do rexistro de Allariz; Ribadavia, 

Verín e Viana do Bolo de O Carballiño; Muros de Corcubión; Quiroga de 

Monforte; A Fonsagrada de Ribadeo e Becerreá de Sarria e, en Pontevedra, 

Ponte Caldelas de Redondela. Todos pasan a ser só oficinas de recepción 

de documentos.  
 

E todo sen consenso dos máis importantes neste asunto, os concellos. De 

feito, nestes días a Comisión Executiva da Fegamp aprobou por 

unanimidade demandar ao Ministerio de Xustiza, mediante unha circular 

urxente, que manteña abertos todos os Rexistros da Propiedade que existen 

a día de hoxe en Galicia.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Vai esixir o Goberno de Galicia ao Goberno do Estado o mantemento dos 

Rexistros da Propiedade suprimidos polo Real decreto 195/2017? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A 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 da súa cidadanía, 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; isto 

faise especialmente visible en momentos de crise económica, cando as 

familias se enfrontan a decisións tan dramáticas como as de elixir entre 

necesidades vitais. 

 

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. Por iso ningunha familia 

pode ser privada do subministro de auga e do servizo de saneamento para 

cubrir as súas necesidades vitais básicas por razóns económicas. E hai que 

facer viable en termos legais este compromiso, porque de pouco serve 

recoñecer que a auga é un dereito, se non se poñen os medios precisos para 

facelo efectivo. 

 

Precísase unha xestión integral do ciclo da auga como recurso público 

estatal que garanta o acceso de todos os cidadáns a este recurso. Garantía 

que abarque o abastecemento, a calidade e a seguridade para a saúde das 

persoas, o mellor tratamento posible para os vertidos das augas residuais e 

a protección dos ecosistemas acuáticos, arbitrando especiais medidas de 

protección para aqueles territorios que sexan depositarios de masas de auga 

para abastecemento. 
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Hoxe máis que nunca é preciso preciso resaltar as tres calidades que 

colocan á auga por riba de calquera outra consideración de orden político 

ou económico: a auga é un elemento indispensable para a vida do planeta, 

un ben público e un dereito recoñecido. E estas tres premisas definen os 

principios da política que os socialistas defendemos en materia de auga: 

 

1. A sostibilidade na planificación e a xestión. 

2. A defensa da titularidade pública do ben fronte a calquera intento de 

privatización. 

3. A seguranza do subministro de auga para todos a cidadanía. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

  

Comparte o Goberno galego que a auga é un ben público e un dereito 

recoñecido? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Julio Torrado Quintela e Noela Blanco 

Rodríguez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Nos plans do Goberno galego de unificación de centros médicos está, nun 

prazo de 3 meses, a supresión do Centro de Saúde de Soutelo de Montes, 

derivando o persoal e os/as doentes a Forcarei. Segundo explican dende o 

Sergas, será así “un modelo máis proactivo”. 

 

O certo é que vai ser ben difícil que en Soutelo de Montes se dea unha 

resposta axeitada ás necesidades asistenciais e ás propias persoas usuarias 

do sistema sanitario público eliminando o centro de saúde. Porque esta 

decisión non ten sentido e o que vai facer será causar un grave prexuizo aos 

veciños da zona, onde hai moitas atencións domiciliarias a xente maior que 

carece de vehículo particular e sen transporte público para se desprazar a 

Forcarei. O Centro de Saúde de Soutelo de Montes atende a persoas 

maiores de moitos lugares da zona: Pardesoa, Trasdomonte, Presqueiras, 

Sanguñedo, Ventoxo, Vilariño ou Millerada. Existen casos nos que xa se 

teñen que desprazar a Soutelo en taxi, non se lles pode pedir que paguen a 

maiores ir ata Forcarei con pensións tan pequenas e as idades que teñen. Iso 

sen contar con que un dos médicos de Soutelo suma 800 cartillas e outro 

unhas 600 e que esta decisión de peche podería supoñer que moitos dos 

veciños da zona de Presqueiras, Ventoxo e Soutelo de Montes marchasen a 

Cerdedo por ter alí mellores comunicacións. 

 

Hai un profundo malestar veciñal e nin o Sergas nin o Concello de Forcarei 

dan explicación algunha. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Vai pechar o Goberno galego o Centro de Saúde de Soutelo de Montes, no 

concello de Forcarei? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Nos ríos de Galicia hai superpoboación de corvo mariño cristado xigante, 

tanto que hai asociacións de pescadores de río que o consideran o maior 

depredador dos nosos ríos por se alimentar de troitas, salmóns, anguías ou 

lamprea (cada ave consume entre 250 e 700 gramos de peixe ao día). Din 

que onde antes se vían un par de exemplares, hoxe xa hai bandadas de 30 

ou 40. 

 

E é que en 2008, o Parlamento Europeo advertía de que o número destas 

aves se multiplicara por vinte nos últimos 25 anos e que os primeiros sinais 

de alerta foron nos anos 80 e 90, en Dinamarca e nos Países Baixos. 
 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

  

Considera o Goberno galego que constitúe un problema para os nosos ríos 

a superpoboación de corvo mariño cristado xigante? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

Patricia Vilán Lorenzo, María Dolores Toja Suárez, Raúl Fernández 

Fernández e María Luisa Pierres López, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

En novembro do pasado ano, a empresa “TUNGSTEN SAN FINX, SL”, 

que solicitara autorización a Augas de Galicia para verter augas derivadas 

do traballo na súa explotación mineira, aseguraba que esa actuación se faría 

con total respecto ás normas de calidade e que a explotación ía ser sostible 

e respectuosa co medio ambiente. Incluso dicía a empresa que as 

escorrentías se estaban a producir de maneira natural e ao marxe da 

actividade da mina. 

Mais ocorreu que en xaneiro o rego de San Fins baixou tinguido de laranxa. 

Augas de Galicia realizou inspeccións e análises, concluíndo que, augas 

arriba da explotación mineira os regos baixan limpos, pero, augas abaixo, 

hai altas concentracións de metais pesados e tóxicos. Como exemplo, os 

datos de cadmio amosan unha multiplicación por 28 dos máximos 

permitidos polas normas de calidade ambiental. 

De todos é sabido que estes metais pesados son bioacumulativos e tenden a 

se concentrar nos tecidos vivos ao longo de toda a cadea, polo que antes ou 

despois acabarán provocando alteracións, o que será sinxelo de pasar 

porque o rego de San Fins acaba desaugando (en total, un millón de metro 

cúbico de augas contaminadas) na ría de Noia, que poderíamos dicir ten os 

bancos marisqueiros máis importantes de Galicia. O anterior corrobora o 

informe elaborado polos eurodeputados/as do Parlamento Europeo que 

viñeran a Galicia en 2013 para controlar a depuración das rías galegas, 

concluíndo que “as zonas nas nosas rías que aínda son moi produtivas están 

en grave perigo se non se toman medidas”. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

Cónstalle ao Goberno galego que a empresa “TUNGSTEN SAN FINX, 

SL” está a desenvolver a súa actividade mineira con respecto ás normas de 

calidade e ao medio ambiente? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  María Dolores Toja Suárez 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 

do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno. 

O 30 de xuño de 2017 finalizou a prórroga da vacatio legis de 6 anos da Lei 

20/2011, do 21 de xullo, do Rexistro Civil. Neste prazo, o Ministerio de Xustiza 

debía ter adaptado o rexistro civil ás novas realidades, mais non foi feito tal e 

como fora previsto na súa orixe en 2011. O Grupo Parlamentario Socialista 

entende que a materialización da reforma non pode perder de vista que o rexistro 

civil ha de ser público; gratuíto; preto á cidadanía; desxudicializado; coa mesma 

estrutura actual, tendo aos xulgados de paz como unidades colaboradoras e con 

novas tecnoloxías. 

Un dos problemas da reforma que formula o Goberno do Estado é a supresión do 

rexistro civil dos xulgados de paz e a facultade que se lles dá ás comunidades 

autónomas para o desenvolvemento territorial organizativo, sen ter en conta a 

dispersión xeográfica de Galicia, a media de idade e a fenda dixital existente. 

Como exemplo, só na provincia de Ourense, a supresión das competencias do 

rexistro civil dos Xulgados de Paz afectará a un 47 % da poboación da provincia 

e a 84 concellos. 

Porén, a aplicación informática do folio rexistral único que se pretende 

desenvolver no pode valer como escusa para afastar o servizo que os rexistros 

civís prestan á cidadanía e que, ademais, se perdan postos de traballo de persoal 

especializado. 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

Vai instar o Goberno ao Goberno do Estado para que se manteñan todas as 

oficinas oficinas do Rexistro Civil que existen na actualidade en Galicia? 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 
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Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 13:05:08 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/08/2017 13:05:14 
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