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Admisión a trámite e publicación

ı 14061 (10/POP-001821)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre a intención do Goberno galego de reclamarlle ao Goberno do Estado a transferencia de com-
petencias para poder determinar o número de rexistros da propiedade e mercantís que se deban
agrupar ou crear no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia 44150

ı 14063 (10/POP-001822)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o cumprimento en Galicia do Decreto 124/2014, do 11 de setembro, en canto ao número de
oficinas e á ratio ideal por Fiscalía 44152

ı 14065 (10/POP-001823)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a inclusión do concurso Entendendo as nubes dentro das medidas adoptadas pola Consellería
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio na Estratexia de loita contra o cambio climático

44154
ı 14067 (10/POP-001824)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a necesidade de obras para a recuperación e rexeneración do espazo natural no contorno
da praia da Carabuxeira (Sanxenxo) 44156

ı 14069 (10/POP-001825)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a intención do Goberno galego de elaborar un novo Plan de xestión de residuos urbanos

44158
ı 14072 (10/POP-001826)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a intención do Goberno galego de reivindicar a ampliación do edificio actual dos xulgados
de Vilagarcía de Arousa co fin de crear un novo xulgado e habilitar espazos para arquivo e calabozo

44160
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ı 14074 (10/POP-001827)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os problemas de abandono do barrio de Mollavao, en Pontevedra 44162

ı 14076 (10/POP-001828)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o contido proposto polo Goberno galego á Comisión de expertos para a reforma da Lei
2/2006, de dereito civil de Galicia, en relación coa repartición da herdanza e a lexítima 44164

ı 14078 (10/POP-001829)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a elaboración dun informe comprensivo das dificultades e dúbidas que se advirtan na apli-
cación dos preceptos da Lei de dereito civil de Galicia e daquelas normas para a conservación, mo-
dificación e desenvolvemento das institucións propias da Comunidade Autónoma, previsto na
Disposición adicional 1ª da Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia 44166

ı 14080 (10/POP-001830)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o modo en que o Goberno galego ten previsto facer efectiva a intermodalidade entre as es-
tacións de trens e autobuses de Pontevedra 44168

ı 14082 (10/POP-001831)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os dereitos dixitais da cidadanía na lexislación civil 44170

ı 14084 (10/POP-001832)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a contratación dunha empresa consultora para que elabore un estudo que desenvolva un
proxecto de oficina xudicial en Ourense 44172

ı 14086 (10/POP-001833)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as medidas que se teñen adoptado dende 2010 en relación co investimento anunciado de
15,3 millóns de euros para a mellora da captación da auga no río Ulla e o abastecemento de tres
comarcas do contorno 44175

ı 14088 (10/POP-001834)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre o número de expedientes transferidos, dende o inicio do proceso de modernización dixital,
aos arquivos xudiciais territoriais das catro provincias galegas 44177

ı 14090 (10/POP-001835)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o recurso contencioso-administrativo presentado por dous rexistradores da propiedade
fronte ao Real decreto 195/2017, perante o Tribunal Supremo, manifestándose en contra da supre-
sión de dez rexistros da propiedade en Galicia 44179

ı 14092 (10/POP-001836)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a intención do Goberno galego de elaborar un plan de adaptación de Galicia ao cambio cli-
mático 44181

ı 14094 (10/POP-001837)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o desistimento por parte do Goberno do Estado da actuación ambiental na ría do Perdido,
Fase I, na praia de Sada 44184

ı 14096 (10/POP-001838)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a intención do Goberno galego de ampliar a capacidade da súa rede de centros de execución
de medidas xudiciais de internamento para menores 44186

ı 14099 (10/POP-001839)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a posibilidade de prohibir o uso de microplásticos en produtos de uso humano e a súa subs-
titución por alternativas naturais non contaminantes 44188

ı 14101 (10/POP-001840)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 5 máis
Sobre a intención do Goberno galego de integrar no Imelga os equipos psicosociais dos xulgados,
tal e como establece a Lei orgánica do poder xudicial 44190

ı 14103 (10/POP-001841)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o labor dos tradutores xudiciais como instrumento para resolver o escaso uso do galego na
Administración de xustiza en Galicia 44192
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ı 14105 (10/POP-001842)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 5 máis
Sobre os cambios políticos que se teñen producido na provincia de Pontevedra nos últimos dous
anos 44194

ı 14107 (10/POP-001843)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o número de expedientes de asistencia xurídica gratuíta resoltos en cada unha das comisións
de asistencia xurídica gratuíta provinciais 44196

ı 14109 (10/POP-001844)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o número de nenos e nenas que o curso pasado quedaron sen praza definitiva en escolas
públicas de educación infantil na provincia de Pontevedra 44198

ı 14111 (10/POP-001845)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a situación laboral dos funcionarios e funcionarias da terceira planta da Audiencia Provincial
de Pontevedra 44200

ı 14114 (10/POP-001846)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o balance que fai o Goberno galego do Plan de saneamento 2000-2015 44202

ı 14116 (10/POP-001847)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a posibilidade das avogadas traballadoras da Mutualidade da Avogacía de ceder o dereito á
prestación por maternidade ás súas parellas 44204

ı 14119 (10/POP-001848)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre os avances que ten efectuado a Xunta de Galicia no proceso de estudo, fixación e emprego
da toponimia propia de Galicia 44206

ı 14123 (10/POP-001849)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do grao de execución do Plan de dinamización da lingua
galega no tecido económico 2016-2020 agora que se cumpriu un ano da súa aprobación 44208
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ı 14125 (10/POP-001850)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego das actividades que se teñen levado a cabo para fo-
mentar a proxección exterior da lingua galega 44210

ı 14145 (10/POP-001851)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas que pensa adoptar a Xunta de Galicia contra a empresa concesionaria por seguir
explotando a canteira de Vilavella malia ter sido anulada xudicialmente a súa licenza 44212

ı 14148 (10/POP-001852)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre as novidades e medidas específicas que se levarán a cabo para o desenvolvemento da nova
estratexia galega de linguas estranxeiras EDUlingüe 2020 44215

ı 14149 (10/POP-001853)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que a Xunta de Galicia ten previsto poñer en marcha para mudar as condicións
de precariedade laboral das empregadas do fogar 44217

ı 14151 (10/POP-001854)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a previsión de publicación do Decreto de desenvolvemento regulamentario da Lei 10/2013,
do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia 44220

ı 14153 (10/POP-001855)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a eliminación da presenza de menores de seis anos en centros de menores durante a X le-
xislatura 44223

ı 14155 (10/POP-001856)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas que ten postas en marcha a Xunta de Galicia para previr os abusos sexuais a me-
nores na nosa comunidade autónoma 44226

ı 14156 (10/POP-001857)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
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Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para dar atención ás persoas adultas
que sufriron abusos sexuais cando eran menores de idade 44228

ı 14158 (10/POP-001858)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas que ten previsto desenvolver o Goberno galego para facer efectivo o dereito á
vida independente das persoas en situación de dependencia 44230

ı 14160 (10/POP-001859)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a xestión da Casa da Xuventude de Ourense 44232

ı 14162 (10/POP-001860)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa implementación do Plan de acollida para
persoas refuxiadas na nosa Comunidade Autónoma 44234

ı 14164 (10/POP-001861)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 5 máis
Sobre a data prevista de reapertura ao público das instalacións do mosteiro de San Clodio 44236

ı 14166 (10/POP-001862)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as actuacións que prevé levar a cabo o Goberno galego para mitigar as consecuencias nega-
tivas do Brexit para os emigrantes galegos residentes no Reino Unido 44238

ı 14168 (10/POP-001863)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a situación do proxecto do Centro de Interpretación de Parques Naturais de Galicia, radicado
en Ourense 44241

ı 14170 (10/POP-001864)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a demanda de prazas en centros residenciais para persoas maiores 44244

ı 14172 (10/POP-001865)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
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Sobre o modo en que a Xunta de Galicia ten previsto xestionar os centros de día rematados pero
que aínda non están abertos 44246

ı 14174 (10/POP-001866)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas que a Xunta de Galicia ten previsto poñer en marcha durante a X lexislatura para
axudar as familias monoparentais 44248

ı 14175 (10/POP-001867)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a necesidade de reformar a lexislación estatal relativa ás familias numerosas para que as fa-
milias monoparentais con dous fillos sexan consideradas familias numerosas 44250

ı 14177 (10/POP-001868)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa implantación da Lei 2/2007, do 28 de marzo,
do traballo en igualdade das mulleres de Galicia 44252

ı 14179 (10/POP-001869)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a previsión dun incremento orzamentario dedicado á construción dun centro de atención a
persoas con discapacidade (CAPD) en Ourense neste ano 2017 44256

ı 14181 (10/POP-001870)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Lugo anunciada polo
Goberno galego 44258

ı 14183 (10/POP-001871)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Ourense anunciada
polo Goberno galego 44260

ı 14185 (10/POP-001872)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 6 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores da Coruña anunciada
polo Goberno galego 44262
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ı 14187 (10/POP-001873)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Pontevedra anun-
ciada polo Goberno galego 44265

ı 14189 (10/POP-001874)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Santiago de Com-
postela anunciada polo Goberno galego 44267

ı 14191 (10/POP-001875)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Vigo anunciada polo
Goberno galego 44269

ı 14193 (10/POP-001876)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Ferrol anunciada
polo Goberno galego 44271

ı 14195 (10/POP-001877)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as medidas que ten previsto poñer en marcha o Goberno galego para cumprir as condicións
de accesibilidade en edificios de titularidade privada de uso residencial de vivenda 44273

ı 14196 (10/POP-001878)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do cumprimento da Lei 10/2014, do 3 de decembro,
de accesibilidade 44275

ı 14198 (10/POP-001879)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a mellora da integración na empresa privada das persoas con discapacidade a través dos
centros especiais de emprego 44277

ı 14199 (10/POP-001880)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
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Sobre o cumprimento na Administración pública galega da reserva de entre o 3 % e o 5 % da carga
de traballo para as persoas con discapacidade 44279

ı 14201 (10/POP-001881)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a intención da Xunta de Galicia de aumentar durante a X lexislatura o orzamento dedicado
ao programa Vacacións en Paz, organizado por Solidariedade Galega co Pobo Saharauí 44281

ı 14203 (10/POP-001882)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre o modo en que ten previsto o Goberno galego erradicar o chabolismo na comunidade autó-
noma de Galicia 44284

ı 14204 (10/POP-001883)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas que ten previsto poñer en marcha o Goberno galego para garantir a efectiva
igualdade de oportunidades da poboación xitana 44287

ı 14205 (10/POP-001884)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre o modo en que ten previsto o Goberno galego erradicar a infravivenda na nosa comunidade

44290
ı 14207 (10/POP-001885)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 5 máis
Sobre o número de notas públicas favorables e recomendacións emitidas polo Goberno galego en
2016 en materia de participación das mulleres nos consellos de administración 44293

ı 14210 (10/POP-001886)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o número de cláusulas discriminatorias detectadas pola Unidade Administrativa de Igualdade
nos convenios colectivos revisados dende a perspectiva de xénero 44296

ı 14211 (10/POP-001887)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as propostas realizadas pola Unidade Administrativa de Igualdade na pasada lexislatura para
garantir a efectividade do principio de igualdade entre mulleres e homes no ámbito laboral

44299
ı 14213 (10/POP-001888)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o número de empresas ás que o Goberno galego prestou apoio económico e técnico para a
implantación de plans de igualdade ou outras medidas de promoción da igualdade 44302

ı 14214 (10/POP-001889)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o importe das axudas convocadas pola Xunta de Galicia, durante a pasada lexislatura, para
favorecer a eliminación da infrarrepresentación laboral feminina 44306

ı 14216 (10/POP-001890)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a previsión do Goberno galego de habilitar algún mecanismo para que non se impida percibir
a Risga no caso de compartir domicilio con outra persoa perceptora que non pertenza á mesma
unidade familiar 44310

ı 14218 (10/POP-001891)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre o número de mulleres afectadas polos cambios na regulación do convenio especial no Sis-
tema da Seguridade Social das coidadoras non profesionais das persoas en situación de depen-
dencia 44312

ı 14220 (10/POP-001892)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as axudas concedidas pola Xunta de Galicia, por Orde do 14 de xuño de 2016, aos concellos
de menos de 10.000 habitantes para investimentos de mellora de infraestruturas, dotacións, ins-
talacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais 44315

ı 14222 (10/POP-001893)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para dotar o Ateneo de Ourense dun local definitivo

44318
ı 14224 (10/POP-001894)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a posibilidade de emitir, por parte dos servizos de saúde, unha tarxeta sanitaria persoal para
as persoas menores de idade afectadas por discapacidades recoñecidas ou enfermidades graves
ou raras, coa finalidade de evitarlles calquera copago sanitario 44321

ı 14226 (10/POP-001895)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
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Sobre a problemática laboral dos técnicos de atención a persoas en situación de dependencia
(TAPSD) 44325

ı 14228 (10/POP-001896)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre os criterios establecidos nas circulares da Consellería de Política Social respecto das presta-
cións económicas nos casos de acollemento de menores 44328

ı 14230 (10/POP-001897)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a data prevista polo Goberno galego para actualizar o Protocolo de actuación en abusos se-
xuais a menores 44332

ı 14232 (10/POP-001898)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a intención do Goberno galego de estender ás listas de interinos a reserva legal para acceder
ao emprego público para persoas con discapacidade intelectual 44335

ı 14234 (10/POP-001899)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as actuacións que ten previsto levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa mellora das in-
fraestruturas no polígono industrial de Coíñas (Ourense) 44338

ı 14236 (10/POP-001900)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o tempo medio de espera dunha persoa para ser valorada por un equipo de valoración de
discapacidade 44340

ı 14238 (10/POP-001901)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 5 máis
Sobre a forma na que o Goberno galego ten previsto presentar o proxecto do ecobarrio da Ponte,
de Ourense 44342

ı 14240 (10/POP-001902)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o estado no que se atopa o Fogar Residencial de Cerdedo (Pontevedra) 44344

ı 14242 (10/POP-001903)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as condicións de accesibilidade para as persoas con discapacidade no transporte ferroviario
da comunidade autónoma de Galicia 44347

ı 14244 (10/POP-001904)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a xestión da apertura do Centro de Saúde do Couto (Ourense) 44349

ı 14246 (10/POP-001905)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a diferenza de trato para efectos de tempo cotizado entre as persoas que fixeron o servizo
militar voluntariamente e os que o fixeron forzados ou optaron pola prestación social substitutoria

44351
ı 14248 (10/POP-001906)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre o número de puntos de encontro familiar para levar a cabo visitas tuteladas e supervisadas
na comunidade autónoma de Galicia 44354

ı 14250 (10/POP-001907)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as medidas que o Goberno galego ten previsto poñer en marcha para incrementar a creación
de escolas infantís de 0 a 3 anos en parques empresariais 44356

ı 14252 (10/POP-001908)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre os criterios tidos en conta para a concesión de axudas, na denominación de orixe do Ribeiro, ao
amparo da Orde do 27 de maio de 2016 para os plans de reestruturación e reconversión de viñedo

44358
ı 14254 (10/POP-001909)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre os criterios tidos en conta para a concesión de axudas, na denominación de orixe de Valdeorras,
ao amparo da Orde do 27 de maio de 2016 para os plans de reestruturación e reconversión de viñedo

44360
ı 14256 (10/POP-001910)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as repercusións que tería o peche da oficina de Correos na Gudiña 44362

ı 14257 (10/POP-001911)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as repercusións que tería o peche da oficina de Correos en Barbantes 44365

ı 14258 (10/POP-001912)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as repercusións que tería o peche da oficina de Correos en Cortegada 44368

ı 14259 (10/POP-001913)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as repercusións que tería o peche da oficina de Correos en Leiro 44371

ı 14260 (10/POP-001914)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as repercusións que tería o peche da oficina de Correos en Trives 44374

ı 14261 (10/POP-001915)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as repercusións que tería o peche da oficina de Correos en Viana do Bolo 44377

ı 14264 (10/POP-001916)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións que ten previsto desenvolver o Goberno galego durante esta lexislatura para
reforzar os servizos de mediación, arbitraxe e conciliación laboral en Galicia 44380

ı 14266 (10/POP-001917)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o modo no que ten previsto a Xunta de Galicia reducir a lista de espera no Servizo de Cirurxía
Pediátrica do CHUOU 44383

ı 14269 (10/POP-001918)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a contía das pensións que perciben de media os galegos e as galegas 44385

ı 14271 (10/POP-001919)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a intención do Goberno galego de aprobar durante esta lexislatura a Lei do terceiro sector
social de Galicia 44389
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ı 14273 (10/POP-001920)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre os problemas de refrixeración da Residencia Pública de Maiores Volta do Castro, en Santiago
de Compostela 44391

ı 14275 (10/POP-001921)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre o balance que o Goberno galego fai da aplicación da Lei 6/2012, do 12 de xuño, de xuventude
de Galicia 44393

ı 14277 (10/POP-001922)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da entrada en vigor da Lei 13/2005, do 1 de xullo, pola
que se modifica o Código civil en materia de dereito a contraer matrimonio 44395

ı 14280 (10/POP-001923)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o incremento de prazas na Escola Pública Infantil de Allariz, pertencente ao Consorcio Galego
de Igualdade e Benestar 44397

ı 14282 (10/POP-001924)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o incremento de prazas na Escola Pública Infantil de Viana do Bolo, pertencente ao Consorcio
Galego de Igualdade e Benestar 44399

ı 14285 (10/POP-001925)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre o impacto da posta en marcha da Estratexia Galega de Convivencia Educonvives 2015-2020

44401
ı 14287 (10/POP-001926)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas medidas articuladas nos últimos anos para
o fomento da innovación e o emprendemento nos centros educativos de Galicia 44403

ı 14289 (10/POP-001927)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre as novidades e medidas específicas que se levarán a cabo para o desenvolvemento da nova
estratexia de ensino dixital e tecnolóxico en Galicia (Edixgal) 44405
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ı 14290 (10/POP-001928)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o motivo de non ter posto en marcha o Centro de Día de Leiro, pese a estar as obras rema-
tadas 44407

ı 14292 (10/POP-001929)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a intención do Goberno galego de acometer unha reforma no IES As Lagoas (Ourense) para
dotalo dun bo illamento térmico 44409

ı 14294 (10/POP-001930)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o motivo polo que o Concello de Allariz non resultou beneficiado dos recursos que a Xunta
destina ás áreas de rehabilitación integral (ARI) 44411

ı 14295 (10/POP-001931)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o motivo polo que o Concello de San Cibrao das Viñas non resultou beneficiado dos recursos
que a Xunta destina ás áreas de rehabilitación integral (ARI) 44414

ı 14296 (10/POP-001932)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o motivo polo que o Concello de Verín non resultou beneficiado dos recursos que a Xunta
destina ás áreas de rehabilitación integral (ARI) 44417

ı 14302 (10/POP-001933)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa repartición de fondos entre os concellos feita
pola Deputación de Ourense 44420

ı 14305 (10/POP-001934)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os criterios empregados polo Goberno galego para a cesión en propiedade de vehículos mo-
tobomba 44423

ı 14319 (10/POP-001935)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a aplicación do Plan de acción global contra os danos dos xabarís 44425

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

44126

X lexislatura. Número 165. 30 de agosto de 2017



ı 14324 (10/POP-001936)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego para evitar que a falta de recursos orzamentarios impida
o bo desenvolvemento da actividade dos xulgados específicos de violencia contra a muller

44428
ı 14329 (10/POP-001937)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 13 máis
Sobre a aplicación das recomendacións da auditoria independente externa no concurso público
convocado para a xestión da limpeza dos edificios administrativos, publicado no BOE con data do
25 de xullo de 2017 e no DOUE do 19 de xullo de 2017 44431

ı 14338 (10/POP-001938)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre que medidas tomou ou vai tomar o Goberno galego ante o incumprimento sistemático, por
parte do Estado español, da lexislación en materia de toponimia 44435

ı 14341 (10/POP-001939)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para protexer e implementar a in-
dustria da cervexa artesá galega 44439

ı 14345 (10/POP-001940)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da redución do número de traballadores do mar en
Galicia desde o ano 2009 44443

ı 14347 (10/POP-001941)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a cota de anchoa que actualmente ten Galicia 44445

ı 14349 (10/POP-001942)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Villares Naveira, Luis
Sobre a recente xurisprudencia no eido contencioso-administrativo que lles recoñece aos funcio-
narios interinos o dereito a percibir unha indemnización polo tempo traballado, e as medidas que
ten previsto adoptar a Xunta de Galicia en relación cos novos casos que se poidan producir

44447
ı 14353 (10/POP-001943)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
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Sobre os prazos previstos polo Goberno galego para o cumprimento da normativa vixente no ver-
tedoiro da canteira de Miramontes, na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de Compostela,
principalmente as especificacións reflectidas na autorización de impacto ambiental emitida para a
súa instalación, e a realización das xestións oportunas para evitar o depósito de residuos doutras
comarcas galegas e doutros territorios do Estado 44449

ı 14356 (10/POP-001944)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as condicións da concesión de permiso pola Xunta de Galicia a unha empresa para a alma-
cenaxe e o tratamento de pneumáticos na parroquia de Lendo, no concello da Laracha 44454

ı 14357 (10/POP-001945)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a percepción pola Xunta de Galicia dalgunha compensación económica dos propietarios
dunha parcela da parroquia de Lendo, no concello da Laracha, pola retirada actual dos pneumáticos
depositados nela 44457

ı 14364 (10/POP-001946)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o asentamento por The Navigator Company dunha base de operacións en Galicia destinada
á captación de madeira de eucalipto para a fabricación de pasta de papel 44460

ı 14370 (10/POP-001947)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a regulamentación para o funcionamento da bolsa autonómica de interinos para interven-
tores e tesoureiros municipais anunciada polo vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Admi-
nistracións Públicas e Xustiza 44463

ı 14371 (10/POP-001948)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as condicións para a repartición do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local para o
ano 2017 establecidas na Orde do 7 de xullo de 2017 44464

ı 14382 (10/POP-001949)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do procedemento seguido pola Xunta de Galicia para introducir as modificacións que
presenta o Anteproxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

44466
ı 14389 (10/POP-001950)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou as previstas polo Goberno galego para garantirlles unha co-
nexión óptima do transporte público ás persoas usuarias do Hospital de Piñor coa cidade de Ourense

44469
ı 14397 (10/POP-001951)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da
realización dalgunha xuntanza cos representantes das ANPA e dos equipos directivos dos colexios
de educación infantil e primaria do concello de Vilagarcía de Arousa para analizar a situación dos
centros e as súas demandas 44474

ı 14399 (10/POP-001952)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego en relación coa denegación pola Confe-
deración Hidrográfica do Miño-Sil da renovación das concesións de aproveitamento de augas soli-
citadas polas comunidades de augas de consumo humano ou traídas de augas 44483

ı 14401 (10/POP-001953)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos plans de emprego xuvenil levados a cabo dende
o ano 2009 44487

ı 14403 (10/POP-001954)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación laboral e asistencial que está a denunciar
o persoal celador do Hospital Comarcal do Salnés 44491

ı 14443 (10/POP-001955)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non cubrir as prazas vacantes por xubilación do persoal
médico de atención primaria na comarca de Valdeorras 44495

ı 14453 (10/POP-001956)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do establecemento de medidas urxentes e ex-
traordinarias co fin de establecer unha liña de axuda humanitaria para atender as persoas galegas
residentes en Venezuela 44498

ı 14465 (10/POP-001957)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da posta en marcha dun programa de axudas para
paliar os danos ocasionados polo xabaril nos distintos cultivos do agro galego 44503

ı 14468 (10/POP-001958)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para garantir que as grandes
empresas de telecomunicación realicen o mantemento das liñas e a resolución das avarías nun
prazo non lesivo para as persoas consumidoras 44505

ı 14477 (10/POP-001961)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre os criterios seguidos pola Xunta de Galicia para non permitir o desembarco de viaxeiros nas
illas Cíes o día 20 de agosto de 2017 44509

ı 14478 (10/POP-001962)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre as razóns da demora da Xunta de Galicia na adopción de medidas respecto da sobrevenda
de billetes polas empresas navieiras que realizan o transporte de viaxeiros para as illas Cíes

44512

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

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

ı 14311 (10/PUP-000102)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre se o Goberno galego comparte que a loita contra a violencia machista ten que alumear as
políticas de todos os gobernos 44515
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1. Procedementos parlamentarios

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

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

Admisión a trámite e publicación

- 14061 (10/POP-001821)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre a intención do Goberno galego de reclamarlle ao Goberno do Estado a transferencia de com-
petencias para poder determinar o número de rexistros da propiedade e mercantís que se deban
agrupar ou crear no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia

- 14063 (10/POP-001822)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o cumprimento en Galicia do Decreto 124/2014, do 11 de setembro, en canto ao número de
oficinas e á ratio ideal por Fiscalía

- 14065 (10/POP-001823)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a inclusión do concurso Entendendo as nubes dentro das medidas adoptadas pola Consellería
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio na Estratexia de loita contra o cambio climático

- 14067 (10/POP-001824)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a necesidade de obras para a recuperación e rexeneración do espazo natural no contorno
da praia da Carabuxeira (Sanxenxo)

- 14069 (10/POP-001825)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a intención do Goberno galego de elaborar un novo Plan de xestión de residuos urbanos

- 14072 (10/POP-001826)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a intención do Goberno galego de reivindicar a ampliación do edificio actual dos xulgados
de Vilagarcía de Arousa co fin de crear un novo xulgado e habilitar espazos para arquivo e calabozo
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- 14074 (10/POP-001827)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os problemas de abandono do barrio de Mollavao, en Pontevedra

- 14076 (10/POP-001828)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o contido proposto polo Goberno galego á Comisión de expertos para a reforma da Lei
2/2006, de dereito civil de Galicia, en relación coa repartición da herdanza e a lexítima

- 14078 (10/POP-001829)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a elaboración dun informe comprensivo das dificultades e dúbidas que se advirtan na apli-
cación dos preceptos da Lei de dereito civil de Galicia e daquelas normas para a conservación, mo-
dificación e desenvolvemento das institucións propias da Comunidade Autónoma, previsto na
Disposición adicional 1ª da Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia

- 14080 (10/POP-001830)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o modo en que o Goberno galego ten previsto facer efectiva a intermodalidade entre as es-
tacións de trens e autobuses de Pontevedra

- 14082 (10/POP-001831)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os dereitos dixitais da cidadanía na lexislación civil

- 14084 (10/POP-001832)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a contratación dunha empresa consultora para que elabore un estudo que desenvolva un
proxecto de oficina xudicial en Ourense

- 14086 (10/POP-001833)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as medidas que se teñen adoptado dende 2010 en relación co investimento anunciado de
15,3 millóns de euros para a mellora da captación da auga no río Ulla e o abastecemento de tres
comarcas do contorno

- 14088 (10/POP-001834)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre o número de expedientes transferidos, dende o inicio do proceso de modernización dixital,
aos arquivos xudiciais territoriais das catro provincias galegas

- 14090 (10/POP-001835)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o recurso contencioso-administrativo presentado por dous rexistradores da propiedade
fronte ao Real decreto 195/2017, perante o Tribunal Supremo, manifestándose en contra da supre-
sión de dez rexistros da propiedade en Galicia

- 14092 (10/POP-001836)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a intención do Goberno galego de elaborar un plan de adaptación de Galicia ao cambio cli-
mático

- 14094 (10/POP-001837)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o desistimento por parte do Goberno do Estado da actuación ambiental na ría do Perdido,
Fase I, na praia de Sada

- 14096 (10/POP-001838)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a intención do Goberno galego de ampliar a capacidade da súa rede de centros de execución
de medidas xudiciais de internamento para menores

- 14099 (10/POP-001839)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a posibilidade de prohibir o uso de microplásticos en produtos de uso humano e a súa subs-
titución por alternativas naturais non contaminantes

- 14101 (10/POP-001840)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 5 máis
Sobre a intención do Goberno galego de integrar no Imelga os equipos psicosociais dos xulgados,
tal e como establece a Lei orgánica do poder xudicial

- 14103 (10/POP-001841)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o labor dos tradutores xudiciais como instrumento para resolver o escaso uso do galego na
Administración de xustiza en Galicia
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- 14105 (10/POP-001842)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 5 máis
Sobre os cambios políticos que se teñen producido na provincia de Pontevedra nos últimos dous
anos

- 14107 (10/POP-001843)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o número de expedientes de asistencia xurídica gratuíta resoltos en cada unha das comisións
de asistencia xurídica gratuíta provinciais

- 14109 (10/POP-001844)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o número de nenos e nenas que o curso pasado quedaron sen praza definitiva en escolas
públicas de educación infantil na provincia de Pontevedra

- 14111 (10/POP-001845)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a situación laboral dos funcionarios e funcionarias da terceira planta da Audiencia Provincial
de Pontevedra

- 14114 (10/POP-001846)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o balance que fai o Goberno galego do Plan de saneamento 2000-2015

- 14116 (10/POP-001847)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a posibilidade das avogadas traballadoras da Mutualidade da Avogacía de ceder o dereito á
prestación por maternidade ás súas parellas

- 14119 (10/POP-001848)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre os avances que ten efectuado a Xunta de Galicia no proceso de estudo, fixación e emprego
da toponimia propia de Galicia

- 14123 (10/POP-001849)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do grao de execución do Plan de dinamización da lin-
gua galega no tecido económico 2016-2020 agora que se cumpriu un ano da súa aprobación
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- 14125 (10/POP-001850)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego das actividades que se teñen levado a cabo para fo-
mentar a proxección exterior da lingua galega

- 14145 (10/POP-001851)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas que pensa adoptar a Xunta de Galicia contra a empresa concesionaria por seguir
explotando a canteira de Vilavella malia ter sido anulada xudicialmente a súa licenza

- 14148 (10/POP-001852)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre as novidades e medidas específicas que se levarán a cabo para o desenvolvemento da nova
estratexia galega de linguas estranxeiras EDUlingüe 2020

- 14149 (10/POP-001853)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións que a Xunta de Galicia ten previsto poñer en marcha para mudar as condicións
de precariedade laboral das empregadas do fogar

- 14151 (10/POP-001854)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a previsión de publicación do Decreto de desenvolvemento regulamentario da Lei 10/2013,
do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia

- 14153 (10/POP-001855)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a eliminación da presenza de menores de seis anos en centros de menores durante a X le-
xislatura

- 14155 (10/POP-001856)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas que ten postas en marcha a Xunta de Galicia para previr os abusos sexuais a me-
nores na nosa comunidade autónoma

- 14156 (10/POP-001857)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
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Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para dar atención ás persoas adultas
que sufriron abusos sexuais cando eran menores de idade

- 14158 (10/POP-001858)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas que ten previsto desenvolver o Goberno galego para facer efectivo o dereito á
vida independente das persoas en situación de dependencia

- 14160 (10/POP-001859)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a xestión da Casa da Xuventude de Ourense

- 14162 (10/POP-001860)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa implementación do Plan de acollida para
persoas refuxiadas na nosa Comunidade Autónoma

- 14164 (10/POP-001861)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 5 máis
Sobre a data prevista de reapertura ao público das instalacións do mosteiro de San Clodio

- 14166 (10/POP-001862)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as actuacións que prevé levar a cabo o Goberno galego para mitigar as consecuencias nega-
tivas do Brexit para os emigrantes galegos residentes no Reino Unido

- 14168 (10/POP-001863)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a situación do proxecto do Centro de Interpretación de Parques Naturais de Galicia, radicado
en Ourense

- 14170 (10/POP-001864)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a demanda de prazas en centros residenciais para persoas maiores

- 14172 (10/POP-001865)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
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Sobre o modo en que a Xunta de Galicia ten previsto xestionar os centros de día rematados pero
que aínda non están abertos

- 14174 (10/POP-001866)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas que a Xunta de Galicia ten previsto poñer en marcha durante a X lexislatura para
axudar as familias monoparentais

- 14175 (10/POP-001867)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a necesidade de reformar a lexislación estatal relativa ás familias numerosas para que as fa-
milias monoparentais con dous fillos sexan consideradas familias numerosas

- 14177 (10/POP-001868)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa implantación da Lei 2/2007, do 28 de marzo,
do traballo en igualdade das mulleres de Galicia

- 14179 (10/POP-001869)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a previsión dun incremento orzamentario dedicado á construción dun centro de atención a
persoas con discapacidade (CAPD) en Ourense neste ano 2017

- 14181 (10/POP-001870)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Lugo anunciada polo
Goberno galego

- 14183 (10/POP-001871)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Ourense anunciada
polo Goberno galego

- 14185 (10/POP-001872)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 6 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores da Coruña anunciada
polo Goberno galego
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- 14187 (10/POP-001873)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Pontevedra anun-
ciada polo Goberno galego

- 14189 (10/POP-001874)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Santiago de Com-
postela anunciada polo Goberno galego

- 14191 (10/POP-001875)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Vigo anunciada polo
Goberno galego

- 14193 (10/POP-001876)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a data prevista para comezar a construción da residencia de maiores de Ferrol anunciada
polo Goberno galego

- 14195 (10/POP-001877)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as medidas que ten previsto poñer en marcha o Goberno galego para cumprir as condicións
de accesibilidade en edificios de titularidade privada de uso residencial de vivenda

- 14196 (10/POP-001878)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do cumprimento da Lei 10/2014, do 3 de decembro,
de accesibilidade

- 14198 (10/POP-001879)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a mellora da integración na empresa privada das persoas con discapacidade a través dos
centros especiais de emprego

- 14199 (10/POP-001880)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
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Sobre o cumprimento na Administración pública galega da reserva de entre o 3 % e o 5 % da carga
de traballo para as persoas con discapacidade

- 14201 (10/POP-001881)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a intención da Xunta de Galicia de aumentar durante a X lexislatura o orzamento dedicado
ao programa Vacacións en Paz, organizado por Solidariedade Galega co Pobo Saharauí

- 14203 (10/POP-001882)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre o modo en que ten previsto o Goberno galego erradicar o chabolismo na comunidade autó-
noma de Galicia

- 14204 (10/POP-001883)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas que ten previsto poñer en marcha o Goberno galego para garantir a efectiva
igualdade de oportunidades da poboación xitana

- 14205 (10/POP-001884)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre o modo en que ten previsto o Goberno galego erradicar a infravivenda na nosa comunidade

- 14207 (10/POP-001885)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 5 máis
Sobre o número de notas públicas favorables e recomendacións emitidas polo Goberno galego en
2016 en materia de participación das mulleres nos consellos de administración

- 14210 (10/POP-001886)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o número de cláusulas discriminatorias detectadas pola Unidade Administrativa de Igualdade
nos convenios colectivos revisados dende a perspectiva de xénero

- 14211 (10/POP-001887)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as propostas realizadas pola Unidade Administrativa de Igualdade na pasada lexislatura para
garantir a efectividade do principio de igualdade entre mulleres e homes no ámbito laboral

- 14213 (10/POP-001888)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o número de empresas ás que o Goberno galego prestou apoio económico e técnico para a
implantación de plans de igualdade ou outras medidas de promoción da igualdade

- 14214 (10/POP-001889)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o importe das axudas convocadas pola Xunta de Galicia, durante a pasada lexislatura, para
favorecer a eliminación da infrarrepresentación laboral feminina

- 14216 (10/POP-001890)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a previsión do Goberno galego de habilitar algún mecanismo para que non se impida percibir
a Risga no caso de compartir domicilio con outra persoa perceptora que non pertenza á mesma
unidade familiar

- 14218 (10/POP-001891)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre o número de mulleres afectadas polos cambios na regulación do convenio especial no Sis-
tema da Seguridade Social das coidadoras non profesionais das persoas en situación de depen-
dencia

- 14220 (10/POP-001892)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as axudas concedidas pola Xunta de Galicia, por Orde do 14 de xuño de 2016, aos concellos
de menos de 10.000 habitantes para investimentos de mellora de infraestruturas, dotacións, ins-
talacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais

- 14222 (10/POP-001893)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para dotar o Ateneo de Ourense dun local definitivo

- 14224 (10/POP-001894)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a posibilidade de emitir, por parte dos servizos de saúde, unha tarxeta sanitaria persoal para
as persoas menores de idade afectadas por discapacidades recoñecidas ou enfermidades graves
ou raras, coa finalidade de evitarlles calquera copago sanitario

- 14226 (10/POP-001895)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
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Sobre a problemática laboral dos técnicos de atención a persoas en situación de dependencia
(TAPSD)

- 14228 (10/POP-001896)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre os criterios establecidos nas circulares da Consellería de Política Social respecto das presta-
cións económicas nos casos de acollemento de menores

- 14230 (10/POP-001897)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a data prevista polo Goberno galego para actualizar o Protocolo de actuación en abusos se-
xuais a menores

- 14232 (10/POP-001898)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a intención do Goberno galego de estender ás listas de interinos a reserva legal para acceder
ao emprego público para persoas con discapacidade intelectual

- 14234 (10/POP-001899)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as actuacións que ten previsto levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa mellora das in-
fraestruturas no polígono industrial de Coíñas (Ourense)

- 14236 (10/POP-001900)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o tempo medio de espera dunha persoa para ser valorada por un equipo de valoración de
discapacidade

- 14238 (10/POP-001901)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 5 máis
Sobre a forma na que o Goberno galego ten previsto presentar o proxecto do ecobarrio da Ponte,
de Ourense

- 14240 (10/POP-001902)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o estado no que se atopa o Fogar Residencial de Cerdedo (Pontevedra)

- 14242 (10/POP-001903)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as condicións de accesibilidade para as persoas con discapacidade no transporte ferroviario
da comunidade autónoma de Galicia

- 14244 (10/POP-001904)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a xestión da apertura do Centro de Saúde do Couto (Ourense)

- 14246 (10/POP-001905)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a diferenza de trato para efectos de tempo cotizado entre as persoas que fixeron o servizo
militar voluntariamente e os que o fixeron forzados ou optaron pola prestación social substitutoria

- 14248 (10/POP-001906)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre o número de puntos de encontro familiar para levar a cabo visitas tuteladas e supervisadas
na comunidade autónoma de Galicia

- 14250 (10/POP-001907)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as medidas que o Goberno galego ten previsto poñer en marcha para incrementar a creación
de escolas infantís de 0 a 3 anos en parques empresariais

- 14252 (10/POP-001908)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre os criterios tidos en conta para a concesión de axudas, na denominación de orixe do Ribeiro, ao
amparo da Orde do 27 de maio de 2016 para os plans de reestruturación e reconversión de viñedo

- 14254 (10/POP-001909)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre os criterios tidos en conta para a concesión de axudas, na denominación de orixe de Valdeorras,
ao amparo da Orde do 27 de maio de 2016 para os plans de reestruturación e reconversión de viñedo

- 14256 (10/POP-001910)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as repercusións que tería o peche da oficina de Correos na Gudiña

- 14257 (10/POP-001911)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as repercusións que tería o peche da oficina de Correos en Barbantes

- 14258 (10/POP-001912)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as repercusións que tería o peche da oficina de Correos en Cortegada

- 14259 (10/POP-001913)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as repercusións que tería o peche da oficina de Correos en Leiro

- 14260 (10/POP-001914)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as repercusións que tería o peche da oficina de Correos en Trives

- 14261 (10/POP-001915)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as repercusións que tería o peche da oficina de Correos en Viana do Bolo

- 14264 (10/POP-001916)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións que ten previsto desenvolver o Goberno galego durante esta lexislatura para
reforzar os servizos de mediación, arbitraxe e conciliación laboral en Galicia

- 14266 (10/POP-001917)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o modo no que ten previsto a Xunta de Galicia reducir a lista de espera no Servizo de Cirurxía
Pediátrica do CHUOU

- 14269 (10/POP-001918)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a contía das pensións que perciben de media os galegos e as galegas

- 14271 (10/POP-001919)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a intención do Goberno galego de aprobar durante esta lexislatura a Lei do terceiro sector
social de Galicia
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- 14273 (10/POP-001920)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre os problemas de refrixeración da Residencia Pública de Maiores Volta do Castro, en Santiago
de Compostela

- 14275 (10/POP-001921)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre o balance que o Goberno galego fai da aplicación da Lei 6/2012, do 12 de xuño, de xuventude
de Galicia

- 14277 (10/POP-001922)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da entrada en vigor da Lei 13/2005, do 1 de xullo, pola
que se modifica o Código civil en materia de dereito a contraer matrimonio

- 14280 (10/POP-001923)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o incremento de prazas na Escola Pública Infantil de Allariz, pertencente ao Consorcio Galego
de Igualdade e Benestar

- 14282 (10/POP-001924)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o incremento de prazas na Escola Pública Infantil de Viana do Bolo, pertencente ao Consorcio
Galego de Igualdade e Benestar

- 14285 (10/POP-001925)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre o impacto da posta en marcha da Estratexia Galega de Convivencia Educonvives 2015-2020

- 14287 (10/POP-001926)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas medidas articuladas nos últimos anos para
o fomento da innovación e o emprendemento nos centros educativos de Galicia

- 14289 (10/POP-001927)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Gil, César Manuel e 6 máis
Sobre as novidades e medidas específicas que se levarán a cabo para o desenvolvemento da nova
estratexia de ensino dixital e tecnolóxico en Galicia (Edixgal)
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- 14290 (10/POP-001928)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o motivo de non ter posto en marcha o Centro de Día de Leiro, pese a estar as obras rema-
tadas

- 14292 (10/POP-001929)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a intención do Goberno galego de acometer unha reforma no IES As Lagoas (Ourense) para
dotalo dun bo illamento térmico

- 14294 (10/POP-001930)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o motivo polo que o Concello de Allariz non resultou beneficiado dos recursos que a Xunta
destina ás áreas de rehabilitación integral (ARI)

- 14295 (10/POP-001931)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o motivo polo que o Concello de San Cibrao das Viñas non resultou beneficiado dos recursos
que a Xunta destina ás áreas de rehabilitación integral (ARI)

- 14296 (10/POP-001932)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre o motivo polo que o Concello de Verín non resultou beneficiado dos recursos que a Xunta
destina ás áreas de rehabilitación integral (ARI)

- 14302 (10/POP-001933)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa repartición de fondos entre os concellos feita
pola Deputación de Ourense

- 14305 (10/POP-001934)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre os criterios empregados polo Goberno galego para a cesión en propiedade de vehículos mo-
tobomba

- 14319 (10/POP-001935)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a aplicación do Plan de acción global contra os danos dos xabarís
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- 14324 (10/POP-001936)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego para evitar que a falta de recursos orzamentarios impida
o bo desenvolvemento da actividade dos xulgados específicos de violencia contra a muller

- 14329 (10/POP-001937)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e 13 máis
Sobre a aplicación das recomendacións da auditoria independente externa no concurso público
convocado para a xestión da limpeza dos edificios administrativos, publicado no BOE con data do
25 de xullo de 2017 e no DOUE do 19 de xullo de 2017

- 14338 (10/POP-001938)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre que medidas tomou ou vai tomar o Goberno galego ante o incumprimento sistemático, por
parte do Estado español, da lexislación en materia de toponimia

- 14341 (10/POP-001939)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as medidas que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia para protexer e implementar a in-
dustria da cervexa artesá galega

- 14345 (10/POP-001940)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da redución do número de traballadores do mar en
Galicia desde o ano 2009

- 14347 (10/POP-001941)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a cota de anchoa que actualmente ten Galicia

- 14349 (10/POP-001942)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Villares Naveira, Luis
Sobre a recente xurisprudencia no eido contencioso-administrativo que lles recoñece aos fun-
cionarios interinos o dereito a percibir unha indemnización polo tempo traballado, e as medi-
das que ten previsto adoptar a Xunta de Galicia en relación cos novos casos que se poidan
producir

- 14353 (10/POP-001943)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

44146

X lexislatura. Número 165. 30 de agosto de 2017



Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre os prazos previstos polo Goberno galego para o cumprimento da normativa vixente no ver-
tedoiro da canteira de Miramontes, na parroquia de Grixoa, no concello de Santiago de Compostela,
principalmente as especificacións reflectidas na autorización de impacto ambiental emitida para a
súa instalación, e a realización das xestións oportunas para evitar o depósito de residuos doutras
comarcas galegas e doutros territorios do Estado

- 14356 (10/POP-001944)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as condicións da concesión de permiso pola Xunta de Galicia a unha empresa para a alma-
cenaxe e o tratamento de pneumáticos na parroquia de Lendo, no concello da Laracha

- 14357 (10/POP-001945)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a percepción pola Xunta de Galicia dalgunha compensación económica dos propietarios
dunha parcela da parroquia de Lendo, no concello da Laracha, pola retirada actual dos pneumáticos
depositados nela

- 14364 (10/POP-001946)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre o asentamento por The Navigator Company dunha base de operacións en Galicia destinada
á captación de madeira de eucalipto para a fabricación de pasta de papel

- 14370 (10/POP-001947)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a regulamentación para o funcionamento da bolsa autonómica de interinos para interven-
tores e tesoureiros municipais anunciada polo vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Admi-
nistracións Públicas e Xustiza

- 14371 (10/POP-001948)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as condicións para a repartición do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local para o
ano 2017 establecidas na Orde do 7 de xullo de 2017

- 14382 (10/POP-001949)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do procedemento seguido pola Xunta de Galicia para introducir as modificacións
que presenta o Anteproxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de
Galicia
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- 14389 (10/POP-001950)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou as previstas polo Goberno galego para garantirlles unha co-
nexión óptima do transporte público ás persoas usuarias do Hospital de Piñor coa cidade de Ou-
rense

- 14397 (10/POP-001951)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto da
realización dalgunha xuntanza cos representantes das ANPA e dos equipos directivos dos colexios
de educación infantil e primaria do concello de Vilagarcía de Arousa para analizar a situación dos
centros e as súas demandas

- 14399 (10/POP-001952)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego en relación coa denegación pola Confe-
deración Hidrográfica do Miño-Sil da renovación das concesións de aproveitamento de augas soli-
citadas polas comunidades de augas de consumo humano ou traídas de augas

- 14401 (10/POP-001953)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos plans de emprego xuvenil levados a cabo dende
o ano 2009

- 14403 (10/POP-001954)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego da situación laboral e asistencial que está a denunciar
o persoal celador do Hospital Comarcal do Salnés

- 14443 (10/POP-001955)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non cubrir as prazas vacantes por xubilación do persoal
médico de atención primaria na comarca de Valdeorras

- 14453 (10/POP-001956)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do establecemento de medidas urxentes e ex-
traordinarias co fin de establecer unha liña de axuda humanitaria para atender as persoas galegas
residentes en Venezuela
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- 14465 (10/POP-001957)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da posta en marcha dun programa de axudas para
paliar os danos ocasionados polo xabaril nos distintos cultivos do agro galego

- 14468 (10/POP-001958)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para garantir que as grandes
empresas de telecomunicación realicen o mantemento das liñas e a resolución das avarías nun
prazo non lesivo para as persoas consumidoras

- 14477 (10/POP-001961)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre os criterios seguidos pola Xunta de Galicia para non permitir o desembarco de viaxeiros nas
illas Cíes o día 20 de agosto de 2017

- 14478 (10/POP-001962)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre as razóns da demora da Xunta de Galicia na adopción de medidas respecto da sobrevenda
de billetes polas empresas navieiras que realizan o transporte de viaxeiros para as illas Cíes

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)

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

- 14311 (10/PUP-000102)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre se o Goberno galego comparte que a loita contra a violencia machista ten que alumear as
políticas de todos os gobernos

Santiago de Compostela, 29 de agosto de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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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. 

Poñendo como escusa a “eficiencia óptima” na prestación do servizo público 

rexistral e a adecuación das condicións da prestación do servizo ás demandas 

da sociedade, o Goberno do Estado ten decidido suprimir ese servizo na nosa 

Comunidade Autónoma. O Real decreto 195/2017 do Ministerio de Xustiza, 

suprime así 9 Rexistros da Propiedade repartidos polas 4 provincias galegas, 

sendo Ourense a máis afectada. Todos eles quedan sen rexistrador e pasan a 

ser simples oficinas de recepción de documentos, sen consenso dos máis 

importantes neste asunto, é dicir, os concellos. A propia Comisión Executiva 

da Fegamp aprobou por unanimidade demandar ao Ministerio de Xustiza que 

manteña abertos todos os Rexistros da Propiedade que existen a día de hoxe 

en Galicia.  

Hai outras comunidades autónomas que non van ser afectadas como Galicia, 

pois teñen competencias executivas en materia de nomeamento de 

rexistradores e no establecemento das demarcacións rexistrais, podendo 

determinar o número de rexistros que se han de agrupar ou crear nos seus 

respectivos territorios. Así, por exemplo, Andalucía pode realizar por si 

mesma os estudos necesarios para comprobar a súa realidade xurídica e, en 

función do seu resultado, modificar no seu caso as demarcacións, podendo 

solicitar das institucións e axentes implicados/as as estatísticas e enquisas 

precisas para elevar un pronunciamento ao Ministerio de Xustiza.  

Galicia nin ten estas competencias executivas nin semella que o Goberno 

galego teña intención de pedilas; e iso que o artigo 26 do noso Estatuto de 

Autonomía dispón que os/as rexistradores/as da propiedade serán 

nomeados/as pola Comunidade Autónoma, de acordo coas leis estatais, e que 

a nosa Comunidade participará na fixación das demarcacións dos Rexistros da 

Propiedade e Mercantís para acomodalas ao que dispón o artigo 20.2 do 

propio Estatuto (que di que lle corresponde delimitar as demarcacións 

territoriais dos órganos xurisdicionais, tendo como criterios, entre outros, os 

límites dos tradicionais partidos xudiciais e as características xeográficas e de 

poboación).  
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Dado o que suporá para as características da nosa Comunidade Autónoma a 

supresión de Rexistros da Propiedade, Galicia debería poder ter as mesmas 

competencias que Andalucía ou Cataluña, a través da transferencia de 

competencias. 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Está na intención do Goberno galego reclamar o establecemento de 

negociacións para reclamarlle ao Goberno do Estado a transferencia de 

competencias para poder determinar o número de Rexistros da Propiedade e 

Mercantís que se han de agrupar ou crear no territorio 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 13:06:46 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/08/2017 13:06:51 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 09/08/2017 13:06:58 
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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 Ministerio Fiscal, órgano de relevancia constitucional e con personalidade 

xurídica propia, responde exclusivamente a criterios de legalidade, 

obxectividade, imparcialidade e independencia, polo que se deben evitar 

inxerencias no seu traballo. Ningún goberno debería  pretender tutelalo 

dirixindo as súas investigacións e o senso do seu proceder. 

 

Esta é a teoría, mais, por desgraza, a práctica é outra ben diferente: o actual 

ministro de Xustiza, Rafael Catalá, leva xa tres fiscais xerais do Estado (un 

por ano) ata que atopou a “correa de transmisión” perfecta que buscara sen 

éxito ao longo destes anos; tanto é así, que recentemente ten relevado a 35 

titulares de órganos clave do ministerio público, algúns tan sensibles como as 

xefaturas da Fiscalía Anticorrupción ou da Audiencia Nacional. 

 

Ao anterior hai que unir que o artigo 324 da Lei de axuizamento criminal 

establece que as dilixencias de instrución se practicarán durante o prazo 

máximo de 6 meses dende a data do auto de incoación do sumario ou das 

dilixencias previas -18 meses se fose complexa e que podería ser prorrogada 

por igual ou inferior prazo-, o que vai ter un efecto adverso para conquerir 

clarexar os feitos delitivos e aos seus responsables. Como advirte a propia 

asociación “Unión Progresista de Fiscais”, a lei (...) determinará a 

impunidade dunha boa parte deles como consecuencia do establecemento 

dun prazo taxado de instrución. Porque o certo é que se corre o risco de que 

este artigo provoque de facto unha amnistía para as tramas de corrupción nos 

xulgados. 

  
A maiores, o Goberno esquece a insuficiencia de medios persoais e materiais 

dos xulgados en xeral e da Fiscalía en particular. E isto pode provocar unha 

amnistía para as tramas de corrupción e a impunidade dos responsables. O 

propio Goberno galego debería esixirlle ao Goberno do Estado o incremento 

efectivo dos medios materiais e humanos dos que dispón o Ministerio Fiscal, 
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moi especialmente os da Fiscalía contra a Corrupción e a Criminalidade 

Organizada, e, de paso, cumprir o propio Decreto 124/2014, do 11 de 

setembro, en canto ao número de oficinas e á ratio ideal por Fiscalía.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Estase a cumprir en Galicia o Decreto 124/2014, do 11 de setembro? 

 

 

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 13:07:57 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/08/2017 13:08:01 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 09/08/2017 13:08:05 
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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 23 de marzo de 2017, o DOG publicaba unha resolución da 

Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, pola que se 

aprobaban as bases da convocatoria dun concurso de fotografía chamado 

“Entendendo as nubes”. 

 

A explicación que se dá é que este tema ten como fin resaltar a enorme 

importancia que revisten as nubes para o tempo, o clima e a auga, 

“inspiración de artistas, poetas, músicos, fotógrafos e infinidade doutros 

entusiastas ao longo da historia”, di a publicación. Por tal motivo, e para 

motivar a concienciación e sensibilización da sociedade civil, a Dirección 

Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático convocou o concurso 

para todos os centros de educación infantil, primaria, secundaria e 

formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, tendo como 

premios un diploma acreditativo do resultado do concurso, unha cámara de 

fotos para a primeira fotografía seleccionada en cada categoría e uns 

prismáticos para as fotografías seleccionadas en segundo e terceiro. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

  

Está este concurso dentro das medidas a adoptar pola consellería dentro da 

Estratexia de loita contra o Cambio Climático? 

 

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 13:08:55 

 
Raúl Fernández Fernández na data 09/08/2017 13:09:01 

 
María Luisa Pierres López na data 09/08/2017 13:09:06 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Julio Torrado Quintela, 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 praia da Carabuxeira e o seu entorno (incluída a praia de Lavapanos) 

precisan obras para a súa recuperación e rexeneración. Non só a praia, 

senón tamén as vivendas e o muro de contención afectados pola 

construción do Porto Deportivo de Sanxenxo, na provincia de Pontevedra. 

A praia leva perdendo area de tal forma que cómpren xa medidas 

correctoras tendentes a evitar o progresivo deterioro de aporte de area á 

fachada marítima, previo estudo de impacto ambiental. 

 

A finais da década dos anos 90 finalizaba a construción do dique de abrigo 

do Porto Deportivo de Sanxenxo a cargo da empresa construtora “Dávila 

Lago, SA”, con 110 metros adicionais que non estaban previstos e que 

foron declarados ilegais, aínda que as obras foron paralizadas cando xa 

estaban executadas. Cómpre lembrar que o a ampliación do porto foi 

solicitada por Portos de Galicia. Despois de case 18 anos, este desastre 

medioambiental segue sen resolverse, a praia queda sen area, marea a 

marea, e corren perigo as cimentacións do muro e das vivendas -legais, por 

certo- que lindan coa praia e do muro de contención.  

 

A maiores, existe un aval de case un millón de euros a cargo da empresa 

concesionaria (NAUTA SANXENXO, SL) -é dicir, depositado polo 

Concello de Sanxenxo-, a disposición e en mans da propia Administración 

de Costas do Estado e que debería ter sido executado xa en febreiro de 

2016, segundo esta mesma administración. Mais non se ten feito. 
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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: 

 

Cre o Goberno galego que a totalidade do espazo natural entorno á praia da 

Carabuxeira (Sanxenxo), precisa obras para a súa recuperación e 

rexeneración? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Julio Torrado Quintela 

  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 13:11:47 

 
Julio Torrado Quintela na data 09/08/2017 13:11:52 

 
Raúl Fernández Fernández na data 09/08/2017 13:11:56 

 
María Luisa Pierres López na data 09/08/2017 13:12:01 
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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 Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020 tiña por fin 

dar pulo á reciclaxe para reducir o volume de lixo que remata no vertedoiro 

de Areosa e o que se destina a incineración. Este plan proxectaba a 

construción de 7 plantas de compostaxe e envases lixeiros distribuídas polo 

territorio e que en 2014 pasaron a ser 11; ningunha se ten construído nin se 

ten definido sequera a súa situación. De momento, a única actuación que xa 

está en marcha é a ampliación de Sogama, S.A. en Cerceda para construír 

unha nova planta destinada á reciclaxe, o que, polo visto, permitirá elevar a 

capacidade de reciclaxe dos residuos da bolsa negra do 5 % ao 15 %. 

 

De todos é sabido que en 2020 as comunidades autónomas deberán 

reciclar, a lo menos, o 50 % do lixo que xeran, cumprindo así coas 

directrices da Unión Europea. En Galicia, só o 5 % do que chega a Sogama, 

S.A. é recuperado ou reutilizado, cifra que nos separa infinitamente dos 

fins marcados pola UE. 

 

E o problema vai máis alá porque a preservación do medio ambiente e a 

aposta pola sostibilidade constitúen unha obriga ética cara a cidadanía, 

tanto das xeracións presentes como das futuras, así como un elemento clave 

da igualdade de oportunidades e de calidade da súa vida. Por iso acordos 

como o de París son a base para garantir o futuro das vindeiras xeracións e 

ser capaces de acadar os obxectivos de redución de emisións.   
 

Desgraciadamente, en Galicia o Goberno do PP segue a perder a 

oportunidade de ocupar un importante espazo político na escena 

internacional e estar xunto cos países que lideran a loita contra o cambio 

climático, presentando uns orzamentos nos que todas as partidas 

relacionadas coa protección e desenvolvemento do noso patrimonio natural 

diminúen considerablemente. E que dicir do Plan de xestión de residuos 

urbanos 2010-2020? 
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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 elaborar o Goberno galego un novo Plan de xestión de residuos 

urbanos? 

 

 

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 13:13:06 

 
Raúl Fernández Fernández na data 09/08/2017 13:13:12 

 
María Luisa Pierres López na data 09/08/2017 13:13:17 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Julio Torrado Quintela, 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. 

 

Nestes días, os sindicatos de Xustiza veñen de denunciar a falta de espazo e 

salubridade (hai ratas), xunto coas deficiencias no edificio dos xulgados de 

Vilagarcía de Arousa, na provincia de Pontevedra. Estase a usar parte dun 

garaxe e os calabozos como arquivos, o que inhabilita os propios calabozos 

e, ao mesmo tempo, non semellan as dependencias máis axeitadas para 

almacenar os milleiros de folios e pezas de convicción, que deberían estar 

custodiados pero que, na realidade, se apilan de calquera xeito. Por outra 

banda, o proceso de dixitalización e expurgo dos documentos, que 

solventaría esta situación e que fora iniciado pola Xunta de Galicia, non se 

está a desenvolver de xeito efectivo. 

 

Esta situación está a provocar dende hai tempo que o persoal non poida 

desenvolver o seu traballo con normalidade e dignamente, o que resulta 

máis grave se cabe, pois estamos a falar dunha comarca cun alto índice de 

asuntos xudiciais, provocando entón un servizo de xustiza moito menos 

efectivo.  
 

Ao anterior hai que engadir a demanda histórica da creación dun cuarto 

Xulgado en Vilagarcía de Arousa. O edificio actual precisa dunha 

ampliación urxente para albergar a creación deste novo xulgado e a 

habilitación de espazos precisos para albergar tanto o arquivo coma os 

calabozos. 

 

E que di o Goberno da Xunta de Galicia? A través do seu delegado 

territorial, que xustiza ten previsto intervir nos xulgados números 2 e 3 

durante os vindeiros meses; neste ano 2017 no arquivo do Xulgado nº 2 e 

en 2018 no nº 3. 
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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: 

 

Vai reivindicar o Goberno galego a ampliación do edificio actual dos 

xulgados de Vilagarcía de Arousa, na provincia de Pontevedra, para 

albergar a creación dun novo xulgado e a habilitación de espazos precisos 

para o arquivo e os calabozos? 

  

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Julio Torrado Quintela 

  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 13:15:22 

 
Julio Torrado Quintela na data 09/08/2017 13:15:28 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/08/2017 13:15:32 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 09/08/2017 13:15:36 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López e Raúl Fernández 

Fernández, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O barrio de Mollabao, a menos dun quilómetro do centro da cidade de 

Pontevedra, presenta un estado de abandono tal que provoca queixas 

reiteradas dos veciños e veciñas: deficiencias na limpeza, invasión das 

beirarrúas pola maleza, abandono das pistas deportivas ou escaseza de 

contedores de lixo son algunhas desas queixas, pero tamén a velocidade 

inapropiada de moitos/as condutores/as e, sobre todo, o ruído excesivo 

provocado polo paso continuo de vehículos a gran velocidade pola ponte da 

AP-9. 

 

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 dos problemas de abandono no barrio 

de Mollabao, en Pontevedra? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  María Luisa Pierres López 

  Raúl Fernández Fernández 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 13:16:42 
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Raúl Fernández Fernández na data 09/08/2017 13:16:50 

 

44163



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 
 

Patricia Vilán Lorenzo, 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 Goberno galego leva máis de 6 anos tentando a modificación da Lei de dereito 

civil de Galicia do ano 2006. En concreto, os intentos de modificacións foron os 

relativos a:  

 

 1. Custodia compartida dos/as fillos/as. 

 2. Separación de bens como réxime económico matrimonial automático, 

sen necesidade de acudir á Notaría para outorgar escritura pública.  

 3. Reparto da herdanza e a lexítima.  

 

Pois ben, a Comisión de Expertos encargada de tramitar a modificación 

desactivou  calquera reforma, aínda que o vicepresidente do Goberno dixo que 

non renuncian a implementala se os expertos consideran nun momento 

determinado que se dan as condicións xurídicas ou se hai máis unanimidade.  

 

Descoñécense os motivos destas declaracións, sobre todo respecto da 

modificación do reparto da herdanza e a lexítima, fundamentalmente porque non 

se coñecen nin o contido da posible reforma nin o da resposta dos expertos.  

 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

  

Cal foi o contido proposto á Comisión de Expertos polo Goberno galego para a 

reforma da Lei de dereito civil de Galicia 2/2006, do 14 de xuño, e relativa aos 

reparto da herdanza e a lexítima?  

 

 

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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Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 13:18:08 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/08/2017 13:18:13 
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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 Disposición adicional 1ª da Lei de dereito civil de Galicia 2/2006, do 14 de 

xuño, establece o seguinte: “Cada cinco anos, como máximo, sen prexuízo da 

iniciativa parlamentaria correspondente, a Mesa do Parlamento de Galicia 

designará unha Comisión, integrada por membros dos diversos grupos 

parlamentarios da Cámara, a fin de elaborar un informe comprensivo das 

dificultades e dúbidas que se advirtan na aplicación dos preceptos da presente 

lei e de aquelas normas que se estimen necesarias para a conservación, 

modificación e desenvolvemento das institucións do Dereito Civil propio de 

Galicia”. 

  

Eses 5 anos de prazo máximo xa se cumpriron no mes de xuño de 2011 e nada se 

ten impulsado por parte do Goberno galego, agás a celebración de dúas reunións 

dunha Comisión de Expertos en agosto e setembro de 2010 para establecer un 

calendario e para decidir cales serían as ponencias técnicas e unha terceira en 

febreiro de 2011, que foi a última. Estamos en 2017 e seguimos sen nada máis.  

 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

  

Cando vai presentar o Goberno galego un informe comprensivo das dificultades e 

dúbidas que se advirtan na aplicación dos preceptos da Lei de Dereito Civil de 

Galicia e daquelas normas para a conservación, modificación e desenvolvemento 

das institucións do Dereito Civil propio da nosa Comunidade Autónoma?  

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

No mes de febreiro deste ano reuníanse o vicepresidente da Xunta de 

Galicia, a conselleira de Infraestruturas e Vivenda e o alcalde de 

Pontevedra, coa fin de tratar o asunto de financiamento do proxecto de 

estación intermodal para a cidade.  

 

O proxecto de estación intermodal xa vén de vello. Consiste en acadar que 

Pontevedra teña conexión entre as estacións de trens e autobuses, ademais 

da unión desta segunda estación coa nova avenida Josefina Arruti a través 

dun ramal e da creación dun gran espazo con aparcamento para dar servizo 

entre as dúas estacións. Polo visto, a proposta da Xunta de Galicia é a 

instalación dunha pérgola de conexión peonil duns 100 metros (descartando 

entón un túnel ou unha pasarela elevada). 
 

A cuestión está en que o Goberno galego axude a cofinanciar, xunto co 

concello, esta obra. Mais dende o mes de febreiro nada se sabe e ocorre que 

o Proxecto de lei de orzamentos do Estado nada di e a Lei de orzamentos 

da Xunta de Galicia só destina 100.000 euros en 2017. 
 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Como ten previsto o Goberno galego facer efectiva a intermodalidade entre 

as estacións de trens e autobuses de Pontevedra? 
 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López  
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Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Raúl Fernández Fernández na data 09/08/2017 13:20:47 
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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. 

 

Internet tense convertido nunha realidade omnipresente na nosa vida 

persoal e colectiva, tanto que cómpre traballar no pulo da garantía dos 

dereitos da cidadanía nese mundo.  

 

A propia UE ten previsto un futuro regulamento (que entrará en vigor en 

maio de 2018) sobre transparencia e open data, o que pon de manifesto o 

fundamental de internet para as vidas das persoas. 

  

Non obstante, en España, a CE de 1978 (no seu artigo 18) evidencia claras 

limitacións para atender ás necesidades actuais de garantía dos dereitos 

dixitais da cidadanía, tamén despois da súa morte ou cando a súa 

capacidade é xudicialmente modificada, xa que estamos a falar de dereitos 

persoalísimos, polo que a extinción das contornas dixitais só pode ser feita 

pola persoa mesma. Non só a Constitución, incluso a lexislación nacional 

vixente en materia de sucesións non dá resposta a estas cuestións, polo que 

convén entón establecer unhas normas que permitan determinar a cada 

persoa como debe administrar o seu legado persoal en relación cos seus 

dereitos dixitais, é dicir, despois da morte ou cando a súa capacidade é 

xudicialmente modificada. 

 

E nesta materia de dereitos dixitais, a lexislación galega non é unha 

excepción: a Lei de dereito civil de Galicia 2/2006, do 14 de xuño, regula a 

sucesión por causa de morte no seu Título X, pero nada di sobre as 

vontades dixitais das persoas, que se poderían regular a través dalgunha das 

formas de testamento que a propia lei regula, mediante pactos sucesorios 

ou incluso a través das disposicións testamentarias especiais. 
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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: 

 

Cre o Goberno galego que a lexislación civil é limitada na garantía dos 

dereitos dixitais da cidadanía? 

 

 

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, Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández 

Fernández, 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. Unha nova oficina xudicial e a incorporación nas 

oficinas xudiciais das novas tecnoloxías inciden neste fin. Se a oficina 

xudicial existise, tamén existiría a centralización de servizos comúns e a 

imprescindible modernización tecnolóxica. Cómpre unha xustiza 

totalmente informatizada, onde os que se chaman operadores xurídicos e as 

distintas instancias da oficina xudicial se comuniquen entre si e coa oficina 

fiscal a través da rede informática. Pero a oficina xudicial, instrumento 

básico para o desenvolvemento da función xurisdicional, está paralizada.  

 

O Goberno galego elaborou un borrador de decreto para implantar os 

servizos comúns procesuais en Galicia. Segundo informacións recollidas 

expresamente na Memoria Xudicial do Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia para o ano 2014, o borrador estaba en fase de consulta cos distintos 

operadores xurídicos a finais de 2014, sendo previsible a súa aprobación ao 

longo de 2015. O decreto segue a ser unha incógnita ata o de agora, aínda 

que no ano 2016 xa fora remitido ao Consello Xeral do Poder Xudicial para 

informe.  

 

Nestes días temos coñecido que o Goberno galego vai contratar a unha 

empresa de consultoría (EVERIS Spain SL) para que elabore un estudo que 

desenvolva un proxecto de oficina xudicial en Ourense, como experiencia 

piloto, e para que faga unha avaliación da actividade e dos recursos 

mediante unha diagnose da situación. Pero a cuestión está en que a empresa 

pouco vai poder dicir: 

 

1. O Decreto xa foi negociado, informado e finalizado, só queda que 

sexa publicado.  
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2. Todos os datos estatísticos que se necesitarán nunha experiencia 

piloto -en canto a volume de actividade e carga de traballo- xa están 

dados polo Consello Xeral do Poder Xudicial e polo Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia. 

3. Pedirlle a unha empresa que determine se os recursos humanos son os 

axeitados é rirse de todos os galegos e galegas. Para que está a 

Dirección Xeral de Xustiza entón? 

4. Finalmente, córrese o risco de que ocorra o mesmo que coa empresa 

que se encargara hai 8 anos da diagnose da situación na Fiscalía de 

Santiago de Compostela, cos resultados que xa coñecemos. 

 

En realidade, isto non é máis que a externalización privada da xestión da 

Administración de xustiza, máis claro a auga. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

  

Cre o Goberno galego que a contratación da empresa de consultoría 

EVERIS Spain SL é un exemplo de externalización privada da xestión da 

Administración de xustiza? 

 

Pazo do Parlamento, 9 e agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  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, 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 agosto de 2010, o Goberno galego anunciaba “aos catro ventos” un 

investimento de 15,3 millóns de euros en mellorar a captación de auga no río 

Ulla e cubrir o abastecemento nas comarcas do Sar, Barbanza e Ullán. O 

obxectivo destas actuacións, incluídas no chamado “Plan Auga”, era garantir o 

subministro de auga en calidade e cantidade axeitadas a todos os núcleos de 

poboación fixa superior a 50 habitantes antes de 2025, atendendo a un uso 

racional e sostible. Pero cando o Sr. Feijóo chegou ao goberno, anuláronse 

proxectos de saneamento de finais do goberno anterior, incluso para as 

poboacións nas que unha boa parte das tubaxes de subministro de auga eran e 

seguen a ser de fibrocemento, tanto as de distribución como as xerais, como 

no caso de Padrón. 

 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

  

Que se ten feito dende 2010 ata hoxe do anuncio de investimento de 15,3 

millóns de euros para a mellora da captación de auga no río Ulla que conleva 

o abastecemento a tres comarcas do entorno? 

 

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. 

 

Existe un Plan (o Real decreto 937/2003, do 18 de xullo), de 

modernización dos arquivos xudiciais, no que se establecen os criterios 

para ordenar os documentos xudiciais e onde se recolle expresamente a 

necesidade de locais axeitados para toda a documentación -escrita e dixital- 

e as pezas de convicción. Non obstante, a realidade é que nos xulgados non 

hai espazo nin persoal técnico especializado en expurgos para os arquivos e 

moitos dos documentos están esparexidos polo chan, almacenados en 

andeis, en mesas ou en sitios de paso, polo que os/as letrados/as da 

Administración de Xustiza (os antigos secretarios) non poden garantir a 

seguridade no tratamento dos documentos.  

 
Por outra banda, o proceso de dixitalización e expurgo dos documentos, 

que solventaría esta situación e que fora iniciado pola Xunta de Galicia, 

non se está a desenvolver de xeito efectivo. Pero o vicepresidente da Xunta 

de Galicia fai gala sempre que pode do expurgo que se está a facer en toda 

Galicia, do que non se teñen datos. 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 
Cantos expedientes foron transferidos dende o inicio do proceso de 

modernización dixital aos Arquivos Xudiciais Territoriais das catro 

provincias de 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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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 Real decreto 195/2017 do Ministerio de Xustiza regula a agrupación de Rexistros 

da Propiedade e afectará a 10 rexistros repartidos por Galicia, sendo Ourense a 

provincia máis afectada: 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; Becerreá de Sarria e, en Pontevedra, Ponte 

Caldelas de Redondela. Todos pasan a ser só oficinas de recepción de documentos.  

 

E todo sen o consenso dos máis importantes neste asunto, os concellos. A propia 

Comisión Executiva da Fegamp aprobou por unanimidade demandar urxentemente 

ao Ministerio de Xustiza que manteña abertos todos os Rexistros da Propiedade que 

existen a día de hoxe en Galicia. Mais non só os concellos e a Fegamp: este grupo 

parlamentario ten feito iniciativas, xa houbo recollidas de firmas e ata unha 

manifestación en Muros o sábado 13 de maio pola mañán e, agora, os propios 

rexistradores están en loita, en concreto, 2 en Galicia, con prazas en Pontevedra e 

Vigo. Teñen presentado un recurso contencioso-administrativo fronte ao real decreto 

perante o Tribunal Supremo. Aínda non vai ser certo que se abrira un proceso de 

diálogo coa Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado! 

 

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 galego sobre o recurso contencioso-administrativo de 2 

rexistradores da propiedade fronte o Real decreto 195/2017 perante o Tribunal 

Supremo, manifestándose en contra da supresión de 10 Rexistros da Propiedade en 

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 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández, María Luisa 

Pierres López, José Antonio Quiroga Díaz 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. 

 

En setembro do ano pasado, 375 científicos da “Academia Nacional de 

Ciencias de USA” remitían unha carta aberta a aqueles que negan o cambio 

climático. Nesa carta definían este fenómeno como unha realidade física 

que ten incrementado os gases de efecto invernadoiro e, así, mudado o 

clima do planeta: quecemento dos mares, a superficie terrestre e a 

atmosfera interior; acidificación dos océanos; aumento do nivel do mar; 

patróns de choiva alterados e moitos outros aspectos.  

 

E é que o cambio climático inducido polo ser humano debido ás emisións 

de gases de efecto invernadoiro está detrás dos episodios de calor extremo 

en máis do 80 % do planeta, da escaseza de choiva nun 57 % e de períodos 

de 5 días con precipitacións abundantes nun 41 % da superficie da Terra. 

Esta é a principal conclusión dun estudo realizado por 11 investigadores da 

Facultade de Ciencias da Terra, Enerxía e Medio Ambiente da 

Universidade Stanford, que intenta botar luz sobre a vinculación dos 

episodios de ondas de calor, choivas torrenciais ou seca co cambio 

climático de orixe humana.  

 

O mundo científico coincide en que o problema orixinado polo cambio 

climático é un perigo para a cidadanía presentes e futuros do planeta, ata o 

punto de que gobernos de case todo o mundo acordaran en París a loita 

contra este fenómeno, incluíndo compromisos nacionais, posto que, dado o 

grave impacto económico que ten provocado e que vai provocar, só 

dispoñemos de 10 anos para nos dar a oportunidade de mudar a tendencia 

de maneira efectiva. E París foi o lugar escollido por algo, porque Europa 

lidera este asunto. 

 

Non obstante, en Galicia a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación 

do Territorio limítase a deseñar unha futura “estratexia” e a publicar 
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resolucións aprobando as bases de convocatorias de concursos de fotografía 

para “entender as nubes”. E iso cando se está a demostrar cientificamente 

que a adaptación ao cambio climático é imprescindible e o exemplo son os 

fenómenos meteorolóxicos máis recentes na nosa comunidade: seca 

extrema, choivas torrenciais, picos de calor en pleno mes de abril, xeadas 

(normais para esta época do ano, pero que teñen esquilmado as froitas que 

xa saíran porque vai demasiado calor) e moitas colleitas perdidas. E vai ir a 

máis, os resultados da análise de MeteoGalicia respecto das proxeccións de 

temperatura máxima, para o período 2061-2090, indican con claridade unha 

tendencia de aumento dos valores (entre os 3°C e os 4°C, sendo algo 

menor, entre 2°C e 3°C no terzo norte). 

 

Hai que asumir (sen resignación) que isto vai ser así a partires de agora, 

que cómpren as axudas para o agro, pero tamén, e non menos importante, 

que cómpre innovar, investigar e financiar accións destinadas á instalación 

de sistemas que palíen as futuras secas que de seguro han de vir; cómpre 

que o Goberno esixa dunha vez por todas un uso máis ecolóxico da auga no 

agro e a gandaría e, por último, cómpre promover e subvencionar sistemas 

que prevexan solucións fronte as xeadas e o pedrisco. Son precisas novas 

liñas de actuación destinadas, fundamentalmente, á adaptación aos cambios 

que se están a producir e que se producirán. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten previsto o Goberno galego elaborar un plan de adaptación de Galicia 

ao cambio climático? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

  José Antonio Quiroga Díaz  

  José Manuel Pérez Seco 

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, 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. 

 

O pasado 15 de abril publicábase no BOE un anuncio da Subdirección Xeral para 

a Protección da Costa do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e 

Medio Ambiente, notificando o desistimento da actuación ambiental na ría do 

Perdido, Fase I, praia de Sada (expediente 15-0720). 

 

Dous anos despois das eleccións municipais, Sada segue a ser prexudicada pola 

paralización inxustificada deste expediente polo Goberno do Estado, cando a 

rexeneración e a actuación ambiental na praia é de vital importancia para o 

concello, que leva máis de 10 anos tentando converter o areal urbano nun lugar 

de uso e goce para os sadenses. A actuación ambiental na praia é unha demanda 

histórica veciñal que debería contar co apoio de todas as forzas políticas, por 

suposto, tamén do PP porque Sada vén loitando para acadar que se solucione un 

problema sobre os seus areais urbanos que redunde na calidade e mellora 

ambiental das augas e do areal, á par que da economía do Concello, mentres que 

o Goberno central e o da Xunta de Galicia miran cara a outro lado. 

 

O anterior significa que, despois de tanto tempo, haberá que reiniciar o 

procedemento, reinicio que, de momento, non consta que tivese lugar. A propia 

Corporación así o reclamou nun pleno de hai escasamente un mes.  

 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten coñecemento o Goberno galego do desistimento por parte do Goberno do 

Estado da actuación ambiental na ría do Perdido, Fase I, na praia de Sada? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado 

Quintela, 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 ano 2007 caracterizouse pola entrada en vigor da lei que reformaba a Lei 

de responsabilidade penal dos menores 5/2000, do 12 de xaneiro. Coas 

dúas normas, os centros de execución de medidas xudiciais de 

internamento (en réxime pechado ou semipechado) ofrecen un contexto 

educativo favorecedor da inserción social e familiar do menor maior de 14 

anos, tendo entre os seus fins o desenvolvemento da súa autonomía integral 

e a reinserción social, pero sempre co fin de cumprir unha sentenza de 

condena. A execución destas medidas é competencia da Dirección Xeral de 

Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. 

 

A realidade é que a Xunta de Galicia non ten prazas suficientes para acoller 

a estes menores condenados; poucos centros en Galicia e só 2 públicos. Así 

o recoñece a propia Consellería de Traballo e Benestar, que recoñece tamén 

que as instalacións están saturadas ante o substancial aumento nos últimos 

anos do número de adolescentes penados con medidas xudiciais. A esta 

privatización e saturación hai que engadir deficiencias nas instalacións, 

falta de persoal, precariedade laboral e convivencia de menores con 

diversas patoloxías.  

 

Aínda que en 2015, os xulgados galegos incoaron máis de 2500 

expedientes de reforma menos que en 2010, segundo a Memoria da Fiscalía 

Superior de Galicia so no ano 2015, as condenas por todo tipo de delitos 

graves contra as persoas téñense incrementado case no dobre.  
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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 ampliar a capacidade da súa rede de centros para 

axustarse ás necesidades que se derivan da realidade existente? 
 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

  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, 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 32 % de todo o plástico que utilizamos os seres humanos acaba na 

natureza. Calcúlase que cada ano 8 millóns de toneladas de plástico chegan 

a mares e océanos, polo que o “World Economic Forum” informa que en 

2050 no mar haberá máis plásticos que peixes. 

 

Os microplásticos (entre 5mm. e 1 nanómetro) son usados en multitude de 

produtos: de coidado persoal, en téxtiles sintéticos, como ingredientes de 

tintas de impresión, pinturas spray, molduras de inxección e abrasivos, 

entre outros. E, por outra banda, cando os artigos de plástico de maior 

tamaño se fragmentan xéranse os denominados microplásticos secundarios. 

A maiores, están acompañados de aditivos e sustancias químicas 

contaminantes ou tóxicas. Deste xeito, o seu impacto ambiental é grande 

porque debido á súa composición química e ao seu tamaño son difíciles de 

eliminar das augas residuais. As microesferas de plástico constitúen unha 

parte pequena do grave problema de contaminación por plásticos. 

 

Os científicos advirten sobre o perigo para o medio ambiente e ata para o 

home do paso de microplásticos a través das cadeas e redes tróficas, xa que 

moitas especies mariñas son alimentos frecuentemente consumidos en 

diversos países. Na actualidade estanse a realizar investigacións para 

coñecer con maior profundidade os efectos dos microplásticos nos seres 

vivos e nos ecosistemas. Catorce institucións de nove países europeos 

participan nesta investigación, destacando a que lidera un equipo da 

Universidade de Vigo. 

 

A partires de xullo, Estados Unidos prohibirá a fabricación, comercio e uso 

de xabóns, dentífricos e produtos cosméticos con microesferas de plástico. 

O Grupo Parlamentario Socialista entende que España e Galicia tamén o 

deberían facer. 
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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: 

 

Comparte o Goberno galego a prohibición do uso de microplásticos en 

produtos de uso humano e a substitución dos mesmos por alternativas 

naturais non contaminantes?  

 

  

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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Patricia Vilán Lorenzo na data 09/08/2017 13:37:53 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Noela Blanco Rodríguez, Juan Manuel Díaz 

Villoslada, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Luis Manuel Alvarez 

Martínez 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. 

 

O ano 2007 caracterizouse pola entrada en vigor da lei que reformaba a Lei 

de responsabilidade penal dos menores 5/2000, do 12 de xaneiro. Coas 

dúas normas, os centros de execución de medidas xudiciais de 

internamento (en réxime pechado ou semipechado) ofrecen un contexto 

educativo favorecedor da inserción social e familiar do menor maior de 14 

anos, tendo entre os seus fins o desenvolvemento da súa autonomía integral 

e a reinserción social, pero sempre co fin de cumprir unha sentenza de 

condena. A execución destas medidas é competencia da Dirección Xeral de 

Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. 

 

A realidade é que a Xunta de Galicia non ten prazas suficientes para acoller 

a estes menores condenados; poucos centros en Galicia e só 2 públicos. Así 

o recoñece a propia Consellería de Traballo e Benestar, que recoñece tamén 

que as instalacións están saturadas ante o substancial aumento nos últimos 

años do número de adolescentes penados con medidas xudiciais. A estas 

privatización e saturación hai que engadir deficiencias nas instalacións, 

falta de persoal, precariedade laboral e convivencia de menores con 

diversas patoloxías.  

 

Aínda que en 2015, os xulgados galegos incoaron máis de 2500 

expedientes de reforma menos que en 2010, segundo a Memoria da Fiscalía 

Superior de Galicia so ano 2015, as condenas por todo tipo de delitos 

graves contra as persoas téñense incrementado case no dobre.  
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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 previsto o Goberno galego integrar aos equipos psicosociais dos 

xulgados no Imelga, tal e como establece a Lei Orgánica do Poder 

Xudicial? 

 

 Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Noela Blanco Rodríguez 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

  Julio Torrado Quintela 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/08/2017 13:41:40 
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Á Mesa do Parlamento 

Patricia Vilán Lorenzo, Concepción Burgo López, 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. 

 

Galicia ten dúas linguas, galego e castelán, e unha Lei de normalización 

lingüística dende o 15 de xuño de 1983. Esta lei di, no seu artigo 7.3, que a 

Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos correspondentes, a 

progresiva normalización do uso do galego na Administración de Xustiza. 

Mais o uso da nosa lingua na xustiza é absolutamente residual e non hai datos 

oficiais actualizados. 

Dados os resultados miserables que existen, o Comité de Expertos do 

Consello de Europa para a Carta Europea das Linguas Rexionais e 

Minoritarias consideraba, no seu cuarto informe sobre o grao de cumprimento 

do texto, que hai carencias no uso do galego no ámbito xudicial. Por tal 

motivo, instaron ás administracións españolas e galegas a introducir os 

cambios lexislativos necesarios para permitir o desenvolvemento de procesos 

en lingua galega. Simplemente, o Goberno galego respondía que “tomará en 

consideración as recomendacións”. Unha desas solucións podería ser a 

utilización do labor dos tradutores xudiciais e o necesario incremento do seu 

cadro de persoal. 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

Cre o Goberno galego que unha das posibles solucións para resolver o escaso 

uso do galego na Administración de Xustiza en Galicia podería ser a 

utilización do labor dos tradutores xudiciais? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Concepción Burgo López 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 
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Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Julio Torrado Quintela, Abel Losada Alvarez, Juan 
Manuel Díaz Villoslada, María Luisa Pierres López 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. 

En 2016 e previamente ás eleccións autonómicas do pasado ano, o presidente da 

Xunta de Galicia anunciaba a bombo e pratiño a fusión voluntaria dos concellos 

de Cerdedo e Cotobade, na provincia de Pontevedra, fusión que ía provocar 

alteración dos partidos xudiciais. 

Por outro lado, o 13 de novembro de 2015 e o 10 de maio de 2016, nos concellos 

de Oia e Pontecesures o PP presentaba sendas mocións de censura, coas que 

recuperaban as dúas alcaldías. E a última nova que temos sobre cambios nos 

concellos tivo lugar hai escasamente un mes, cando o PP, a través dunha moción 

de censura encuberta, volveu á Alcaldía de Sanxenxo tras firmar un pacto de 

goberno coa formación Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL) que encabezaba o 

que ata entón era alcalde. 

 

Semellan demasiados cambios en concellos da provincia de Pontevedra en menos 

de dous anos.  

 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Está a comprometer o Goberno fondos públicos para provocar cambios políticos 

na provincia de Pontevedra? 

 

 Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

 Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Julio Torrado Quintela 

   Abel Losada Alvarez 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   María Luisa Pierres López 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 
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 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. 

 

No mes de xaneiro deste ano, o Grupo Parlamentario Socialista solicitaba 

coñecer -mediante un artigo 9- os expedientes que entraran nas Comisións 

de Asistencia Xurídica Gratuíta Provinciais no ano 2016, indicando 

expresamente o número dos que entraran e dos que foran resoltos.  

 

E con data 1 de xuño (é dicir, case 5 meses despois) o Goberno daba 

traslado dun listado de “datos numéricos dos expedientes de asistencia 

xurídica gratuíta formulados no ano 2016 en Galicia e desagregados por 

Comisións e xurisdicións”, cun total de 41.005 expedientes. Pero nada 

informa o Goberno sobre o número expreso dos que entraran e dos que 

foran resoltos, que tamén se pedira naquel artigo 9. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cantos expedientes de asistencia xurídica gratuíta foron resoltos en cada 

unha das Comisións de Asistencia Xurídica Gratuíta provinciais? 

 

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, María Luisa Pierres López, Noela Blanco 

Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputadas e deputado pertencentes 

ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

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

 

Entre os obxectivos do sistema galego de servizos sociais debe estar o de 

proporcionar oportunidades e recursos que garantan a igualdade entre 

mulleres e homes e posibiliten a conciliación entre a vida persoal, familiar 

e laboral. 

 

Segundo datos da Consellería de Política Social, Galicia contaba en 2015 

cun total de 498 escolas infantís (incluídos os centros de iniciativa pública, 

social e privada con ánimo de lucro), que ofertaban 28.605 prazas.  

 

Tendo en conta que a poboación galega de 0 a 3 anos ascende a 81.235 

persoas, a ratio praza por cada 100 nenos sitúase en 35,2. Pontevedra é a 

segunda provincia que rexistra a proporción máis elevada, despois de A 

Coruña, con case 34,8 prazas por cada cen nenos de 0-3 anos. 

 

En novembro de 2016, a Xunta de Galicia anunciaba o incremento da 

oferta pública na “Rede Galiña Azul”, comprometéndose á creación 

durante a X Lexislatura de 1000 novas prazas, mais non sabemos se serán 

públicas ou privadas, pois as primeiras están infradotadas de persoal, 

(amortízanse prazas e diminúese o persoal), o que pode implicar un 

deterioro da calidade dos servizos que prestan. O certo é que, a día de hoxe, 

na cidade de Pontevedra hai máis de 500 nenas e nenos en lista de agarda 

para unha praza nun centro público. 
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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: 

  

Cantos nenas e nenos quedaron o curso pasado sen praza definitiva nas 

escolas de educación infantil de 0 a 3 anos de titularidade pública na cidade 

de Pontevedra? 

 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  María Luisa Pierres López 

  Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, 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 básico para a vertebración do estado social e 

democrático de dereito. Pero por desgraza, nestes últimos anos de Goberno de 

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.  

 

En Pontevedra, hai funcionarios e funcionarias que traballan en condicións 

inhumanas polo calor e polo frío. Estámonos a referir a aqueles que desenvolven o 

seu labor na terceira planta da Audiencia Provincial, onde as temperaturas, din 

dende sindicatos de Xustiza, incumpren a normativa de riscos laborais, pois non hai 

sistema algún de climatización agás uns aparellos que o único que botan é ruído. 

Non podemos esquecer que na planta terceira da Audiencia Provincial de Pontevedra 

se atopan os Xulgados do Social 1, 2 e 3 e o Xulgado do Mercantil número 2. A 

situación é tan extrema que nalgún momento a Inspección de Traballo de Pontevedra 

debería ata comezar de oficio a instrución do oportuno expediente. 

 
O curioso é que o Goberno galego prometeu este ano unha partida orzamentaria de 

15.000 euros para este exercicio 2017, con cargo ao Plan Feder, pero que nin se sabe 

onde está nin ten trazas de ser executada. 
 

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 da situación laboral dos funcionarios e 

funcionarias da terceira planta da Audiencia Provincial de Pontevedra? 
 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  María Luisa Pierres López 

  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 13:51:56 

 
María Luisa Pierres López na data 09/08/2017 13:52:02 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/08/2017 13:52:06 
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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 2009, todas as depuradoras planificadas en Galicia estaban 

licitadas. Oito anos despois, desgraciadamente, Galicia perde 

oportunidades de avanzar, sen posibilidade de recibir as subvencións da UE 

e coa imposición de sancións.  

 

Mais polo miúdo, en xuño de 2009, o entón conselleiro de Medio Ambiente 

do PP dicía: “La contaminación de las rías está peor que hace cuatro años. 

Reorientaremos la política de saneamiento de las rías, tras el fracaso de 

gestión del bipartito, que dejó estos espacios peor que hace cuatro años”. 

Mais en outubro de 2012, o PP volvía gañar as eleccións en Galicia e Poio, 

Sanxenxo e Ribeira aínda non tiñan depuradoras. 

 

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. E a finais de 2014, a Comisión Europea anunciaba 

que denunciará a España (e a Galicia) ante o TXUE 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.  

 

O curioso é que temos un Plan de saneamento 2000-2015, que no seu inicio 

xa daba por feito que uns 500.000 galegos se terían que contentar con 

sistemas de saneamento individuais, é dicir, con fosas sépticas. Non 

perdamos de vista que tamén temos un Plan hidrolóxico, que estará vixente 

ata 2027. Mais o certo é que, con estes resultados ao longo dos anos, non 

hai datos sobre o nivel de cumprimento do Plan de saneamento 2000-2015, 

non existe balance coñecido. 
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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 balance fai o Goberno galego do Plan de saneamento 2000-2015? 
 

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, Abel Losada 

Álvarez, Noela Blanco Rodríguez 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.  

 

As estatísticas amosan que ao traballador autónomo lle costa estar de baixa. 

Estas estatísticas aínda aumentan máis cando se trata de avogados por conta 

propia, o que se pode entender pola súa responsabilidade profesional e a 

confianza persoal depositada polos seus clientes. E xa non digamos as 

avogadas. 

 
 

 A interpretación restritiva do artigo 188.5 da Lei de axuizamento civil 

prevé a suspensión de vistas en casos de enfermidade e baixas por 

maternidade ou paternidade de letradas e letrados que o soliciten 

xustificadamente, sempre que os feitos se teñan producido cando xa non 

fose posible solicitar un novo sinalamento, que se garanta o dereito 

fundamental á tutela xudicial efectiva e que non se cause indefensión.  

 

Xa polo miúdo, as avogadas mutualistas dispoñen de permiso por 

maternidade, pero isto non é equiparable ao dereito á prestación por 

maternidade dun traballador/a autónomo/a (é dicir, o dereito ao período de 

descanso por maternidade). Ao anterior hai que engadir que, cando as 

letradas mutualistas en España teñen pedido a cesión do dereito á 

prestación por maternidade ás súas parellas, tanto o Instituto Nacional da 

Seguridade Social, a Tesourería Xeral da Seguridade Social e os xulgados 

denegárono. 

 

España é o segundo país da Unión Europea con maior taxa de desemprego 

feminino e no que as solicitudes dos permisos de maternidade ascenden a 

un 97,78 % para as mulleres, polo que este grupo parlamentario entende 

que esta situación laboral das mulleres avogadas da Mutualidade da 

Avogacía cando teñen un fillo constitúe, se dúbida, unha desigualdade e 
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discriminación para as mulleres traballadoras avogadas, un sistema 

alternativo ao réxime de autónomos polo que optan a maioría das avogadas.  

Semella que neste asunto a Administración pública se está a esquecer da 

Lei 39/1999, do 5 de novembro, para promover a conciliación da vida 

familiar e laboral das persoas traballadoras, e da Lei orgánica 3/2007, do 22 

de marzo, para a igualdade efectiva de homes e mulleres e ata a normativa 

da UE. Non obstante, hai algunhas CCAA que si o recoñecen.  

 

Polo exposto, a deputada e deputado asinantes formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Entende o Goberno que as avogadas traballadoras da Mutualidade da 

Avogacía deben deben poder ceder o dereito á prestación por maternidade 

de 16 semanas ás súas parellas? 

 

Pazo do Parlamento, 9 de agosto de 2017  

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo  

      Juan Manuel Díaz Villoslada  

                Abel Losada Álvarez  

Noela Blanco Rodríguez  

                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 16:03:36 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 09/08/2017 16:03:41 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 09/08/2017 16:03:46 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 09/08/2017 16:03:51 
 

María Luisa Pierres López na data 09/08/2017 16:03:56 
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Á Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos E. López Crespo, Antonio Mouriño Villar e Moisés Rodríguez 
Pérez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro 
do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante 
esa Mesa, a seguinte Pregunta Oral en Pleno. 
 
 
A toponimia é a ciencia que estuda os nomes con que identificamos determinados 
espazos do territorio.É,sen dúbida, un dos campos máis enriquecedores e 
apaixonantes para quen estude a lingua e a cultura de calquera país. Os nosos 
antepasados foron bautizando en diversos momentos da historia os lugares que 
habitaban e cultivaban. Ademais, a maior parte dos topónimos tiñan, e moitos aínda 
teñen, un significado axeitado á realidade xeográfica en que naceron. Co tempo, esta 
realidade foi mudando e hoxe en día xa hai centos e centos de topónimos opacos, é 
dicir, que non nos dan pistas reais sobre o que denominan. Pero, grazas ao seu estudo, 
podemos coñecer mellor a nosa lingua e a nosa historia.  
 
A toponimia forma parte dos elementos culturais que a Unesco denomina patrimonio 
inmaterial dos pobos. O carácter permanente dos topónimos fainos monumentos 
históricos, que se manteñen en pé a través dos séculos e que funcionan como 
referentes compartidos da comunidade, como sinais da identidade colectiva.  
 
Todo isto conleva que as administracións públicas deben comprometerse coa 
conservación e difusión da nosa toponimia coma patrimonio propio da nosa cultura e 
como berce da construción da nosa identidade como pobo. 
  
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular, formula a seguinte Pregunta Oral 
en  Pleno: 
 
-Qué avances ten efectuado a Xunta de Galicia no proceso de estudo, fixación e 
emprego da toponimia propia de Galicia?. 
 
 
 
 
Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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César Manuel Fernández Gil na data 10/08/2017 09:34:39 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 10/08/2017 09:34:50 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 10/08/2017 09:35:05 

 
Carlos Gómez Salgado na data 10/08/2017 09:35:17 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 10/08/2017 09:36:18 

 
Antonio Mouriño Villar na data 10/08/2017 09:36:31 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 10/08/2017 09:36:59 
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Á Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos E. López Crespo, Antonio Mouriño Villar e Moisés Rodríguez 
Pérez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro 
do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante 
esa Mesa, a seguinte Pregunta Oral en Pleno. 
 
 
No Consello da Xunta celebrado o 4 de agosto de 2016, aprobábase o plan de 
dinamización da lingua galega no tecido económico 2016-2020, un documento que 
recolle as distintas medidas e accións para a implantación e consolidación do uso do 
idioma galego no sector económico, e que foi acordado e completado coas achegas de 
314 axentes implicados no sector económico, ademais do Consello da Cultura Galega 
e a Real Academia Galega.  
 
Este plan estrutúrase a través de tres obxectivos estratéxicos principais, 
nomeadamente crear consciencia de que o uso do galego favorece os resultados e 
obxectivos empresariais e as relación laborais, comerciais e bancarias; estender o uso 
da lingua galega no ámbito económico, nas relacións laborais, comerciais e 
empresariais, tanto na oferta coma na demanda de produtos e servizos; e utilizar o 
idioma para impulsar unha imaxe de marca diferencial propia de Galicia e os seus 
produtos vinculada á calidade e á innovación e que lles transmita confianza ás persoas 
consumidoras e ao empresariado.   
 
Trátase da primeira vez que desde a Administración autonómica se leva a cabo un plan 
desta características, que desenvolve as directrices establecidas no sector 4 do Plan 
xeral de normalización da lingua galega, aprobado por unanimidade polo Parlamento 
de Galicia no ano 2004.     
 
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular formula a seguinte pregunta oral en 
Pleno: 
 
-Qué valoración fai o goberno galego sobre o grao de execución do plan de 
dinamización da lingua galega non tecido económico 2016-2020 agora que se cumpriu 
un ano da súa aprobación? 
 
 
 
Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2017 
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Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 10/08/2017 09:51:20 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 10/08/2017 09:51:30 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 10/08/2017 09:51:38 

 
Carlos Gómez Salgado na data 10/08/2017 09:51:59 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 10/08/2017 09:52:14 

 
Antonio Mouriño Villar na data 10/08/2017 09:52:26 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 10/08/2017 09:52:52 
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Á Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos E. López Crespo, Antonio Mouriño Villar e Moisés Rodríguez 
Pérez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro 
do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante 
esa Mesa, a seguinte Pregunta Oral en Pleno. 
 
 
No Consello da Xunta celebrado o 4 de agosto de 2016, aprobábase o plan de 
dinamización da lingua galega no tecido económico 2016-2020, un documento que 
recolle as distintas medidas e accións para a implantación e consolidación do uso do 
idioma galego no sector económico, e que foi acordado e completado coas achegas de 
314 axentes implicados no sector económico, ademais do Consello da Cultura Galega 
e a Real Academia Galega.  
 
A posibilidade de estudar a lingua e a cultura de Galicia en Universidades de América e 
de Europa é unha realidade consolidada que leva contribuído de maneira fundamental 
á difusión do galego no exterior, á investigación lingüística desde perspectivas moi 
diversas e tamén ao prestixio da lingua entre os seus propios falantes, ao observaren o 
interese e o recoñecemento que posúe fóra das fronteiras administrativas de Galicia.    
 
Asemade, a proxección exterior do galego é un dos obxectivos do Plan xeral de 
normalización da lingua galega, aprobado por unanimidade do parlamento galego no 
ano 2004.      
 
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular formula a seguinte pregunta oral en 
Pleno: 
 
-Qué valoración fai o goberno galego sobre as actividades que se teñen levado a cabo 
para fomentar a proxección exterior da Lingua Galega? 
 
 
 
Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2.017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 10/08/2017 09:57:06 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 10/08/2017 09:57:16 
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Teresa Egerique Mosquera na data 10/08/2017 09:57:23 

 
Carlos Gómez Salgado na data 10/08/2017 09:57:35 

 
Antonio Mouriño Villar na data 10/08/2017 09:57:53 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 10/08/2017 09:58:19 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 10/08/2017 09:58:35 
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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 a anulación xudicial da licenza de explotación mineira 

concedida a Cementos Cosmos polo Concello de Triacastela. 

 

En agosto de 2017 coñecíase a anulación xudicial da licenza de explotación 

mineira concedida a Cementos Cosmos polo Concello de Triacastela no ano 2014.  

Segundo relata a sentenza a decisión fundaméntase na concesión da licenza 

urbanística sen a previa autorización do Consello da Xunta despois de ser escoitada a 

Comisión Superior de Urbanismo de Galiza. Unha tramitación necesaria para poder 

continuar coa devandita explotación en solo rústico de especial protección de acordo 

coa Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia (Louga). 

O fallo xudicial, favorábel á denuncia presentada pola Asociación O Iribio, foi 

recorrida polo Concello de Triacastela e a propia empresa que, malia todo, continúa 

adiante coa extracción de caliza na canteira de Vilavella. Segundo relatou aos medios de 

comunicación Cementos Cosmos, a súa decisión é continuar coa actividade extractiva 

até que a sentenza sexa firme.  

Cómpre lembrar que a canteira de Vilavella está situada na contorna da Cova 

Eirós, cuxo expediente de declaración como Ben de Interese Cultural (BIC) foi incoado 
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pola Xunta de Galiza en abril de 2017. Eirós posúe no seu interior pinturas e gravados 

rupestres de hai 9 mil anos, as máis antigas até o momento descubertas na Galiza. 

Porén, a súa catalogación BIC refírese a ela como “monumento” e non como 

“xacemento arqueolóxico” (artigo 10 da Lei 5/2016 de Patrimonio cultural de Galiza) o 

que carrexou importantes críticas de organizacións e colectivos ecoloxistas pola merma 

do espazo de protección que isto supón.  

Alén diso, a contorna de protección delimitada pola Xunta contravén as 

recomendacións do Consello da Cultura que situaba en 200 metros esa faixa.  

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

pregunta para resposta oral en Pleno: 

 

- Pensa adoptar a Xunta de Galiza algunha medida despois de que Cementos 

Cosmos continúe extraendo caliza malia terlle sido anulada xudicialmente a licenza de 

explotación? 

 

 

Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 
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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 10/08/2017 11:48:12 

 
María Montserrat Prado Cores na data 10/08/2017 11:48:21 

 
Ana Pontón Mondelo na data 10/08/2017 11:48:23 

 
Xose Luis Rivas Cruz na data 10/08/2017 11:48:25 

 
Noa Presas Bergantiños na data 10/08/2017 11:48:27 

 
Xosé Luis Bará Torres na data 10/08/2017 11:48:29 
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A Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos E. López Crespo, Antonio Mouriño Villar e Moisés Rodríguez 
Pérez,  deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro 
do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante 
esa Mesa, a seguinte Pregunta Oral Pleno. 
 
 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ven de elaborar unha 
nova estratexia galega de linguas estranxeiras 2020, EDUlingüe, coa que se pretende 
dar un novo impulso, tanto cuantitativo como cualitativo, ao modelo plurilingüe no 
ensino.     
 
 
Esta estratexia pretende garantizar unha aprendizaxe integral dunha primeira lingua 
estranxeira (nomeadamente o inglés) dende que o alumno entra na escola ata que 
remata a universidade. Isto faise posible porque o plurilingüismo amplíase a todas as 
etapas educativas, o que favorece un dominio completo da lingua estranxeira cursada.   
 
 
Por todo o exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes formulan a  seguinte 
pregunta oral en Pleno: 
 
-Qué novidades e medidas específicas se levarán a cabo para o desenvolvemento da 
nova estratexia galega de linguas estranxeiras EDUlingüe 2020? 
 
 
 
Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 10/08/2017 14:07:00 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 10/08/2017 14:07:11 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 10/08/2017 14:07:22 

 
Carlos Gómez Salgado na data 10/08/2017 14:07:41 
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Antonio Mouriño Villar na data 10/08/2017 14:07:56 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 10/08/2017 14:08:11 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 10/08/2017 14:08:21 
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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 crise serviu de acicate para que os avances na contratación das 

empregadas do fogar en condicións dignas se retardaran e, nalgúns casos, 

desapareceran por completo. Un traballo que ten rostro de muller, o 83 % 

das que o desempeñan, e realizado principalmente por persoas migrantes. 

 

Só o 9 % teñen cobertura legal ao mesmo nivel que o resto de traballadoras 

e traballadores, o resto carecen de salarios ou tempos de descanso regrados, 

e con condicións salariais e laborais das peores no noso país: sen dereito ao 

subsidio de paro, sen posibilidade de xubilación anticipada ou axudas e 

prestacións para persoas desempregadas maiores de 55 anos, e sufrindo 

todo tipo de abusos, así como a ampliación de labores que non lles 

corresponden e polas que a cambio reciben salarios mínimos, coma o 

coidado das persoas maiores, sendo nalgúns casos, traballos especializados 

segundo os altos graos de incapacidade das persoas ao seu cargo. 

 

O convenio 189 da Organización Internacional do Traballo (OIT), sobre a 

equiparación do traballo doméstico, que foi asinado en 2011 e xa foi 

ratificado por 23 países, entrou en vigor o pasado 5 de setembro de 2013, 

estendendo os dereitos laborais fundamentais aos e as traballadoras 

domésticas de todo o mundo. 

 

O pasado 8 de maio de 2013 na Comisión de Emprego e Seguridade Social 

do Congreso dos Deputados, aprobouse por unanimidade unha emenda 

transaccional á Proposición non de lei sobre ratificación do Convenio 

número 189 da OIT e a Recomendación número 201 sobre o traballo 

decente para as traballadoras e traballadores domésticos, compromiso a 

pesares do cal o Goberno de España aínda non levou a ratificación ao 

Congreso, deixando aos traballadores e traballadoras do fogar en 

condicións de desigualdade con respecto ao resto de sectores. 
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Durante este tempo, a indiferenza e o desinterese por parte das institucións 

xunto coa reforma laboral, favoreceron o retroceso dos dereitos laborais e 

impediron sistematicamente a súa extensión nun sector totalmente 

precarizado, sen a protección e a cobertura social que teñen outras 

actividades económicas, e con taxas moi elevadas de economía mergullada. 

 

Do elevado número de altas na Seguridade Social das empregadas do fogar 

rexistrado en 2012 coa Lei de regularización do servizo doméstico, entón 

incorporáronse 7.170 traballadoras, pasouse a un arrefriado das afiliacións. 

  

Así queda en evidencia nos datos oficiais do últimos catro anos, xa que 

constatan que en Galicia só se incorporaron 273 persoas deste sector á 

Seguridade Social. 

 

Os datos do IGE de novembro de 2016 sinalan que en Galicia, eran 28.093 

os rexistrados cuxa rama de actividade era a de persoal doméstico, datos 

moi afastados das estimacións que fan dende as organizacións sindicais 

cuxos estudos indican que este sector pode contar en Galicia con máis de 

40.000 traballadoras. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que actuacións ten previsto poñer en marcha a Xunta de Galicia nesta 

lexislatura para mudar as condicións de precariedade laboral das 

empregadas do fogar? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 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: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 10:38:18 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 10:38:23 
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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. 

 

O indicador AROPE desenvolvido na Estratexia 2020 da Unión Europea 

para medir o risco de pobreza ou de exclusión social arroxa datos que 

seguen sendo alarmantes: en termos absolutos hai en Galicia máis de 

530.000 persoas en risco de pobreza, unha porcentaxe que aumentou en 

catro puntos o pasado ano, sendo a nosa unha das catro comunidades 

autónomas onde maior foi este incremento. 

 

Segundo os datos do terceiro trimestre do 2016, Galicia ten unha taxa de 

protección por desemprego do 26,5 %, 12,1 puntos menos que en 2011, 

soamente unha de cada catro persoas paradas percibe prestacións, trece de 

cada catorce mozos, e tres de cada catro mulleres están desprotexidas. No 

último ano o número de fogares sen ningún ingreso, salarios, nin pensións, 

nin subsidios, aumentou en 5.000 e afecta xa a 35.000 fogares en Galicia, 

un incremento do 17,7 % mentres en España diminúen un 7,7 % con 

respecto ao ano 2015. Hai 75.000 fogares (225.000 persoas) con todos os 

seus membros en paro. 

 

Todo isto unido aos baixos salarios, Galicia atópase entre as catro 

comunidades autónomas con menor salario medio de España, conleva a que 

a un 4,2 % da poboación estea en situación de privación material severa 

(case un 14 % de galegos e galegas que non poden manter a vivenda cunha 

temperatura axeitada, un 1,2 % que non pode permitirse unha comida de 

carne, polo ou peixe cada dous día cando menos, un 27,4 % non teñen 

capacidade para afrontar gastos imprevistos....)  

 

Cifras que non fan máis que reflectir a realidade que se vive cada día nos 

bancos de alimentos, nos albergues, nos servizos sociais dos concellos que 

se vén desbordados polas axudas de emerxencia e solicitudes da Risga que 

reciben, en moitos casos de persoas que perderon os seus postos de 

traballo, en outros de traballadores e traballadoras cuxos salarios non 
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chegan nin para cubrir as necesidades básicas, desa nova clase social de 

traballadores e traballadoras pobres. 

 

Esta situación é a proba de que as medidas de apoio efectivo ás familias e 

persoas postas en marchas polo Goberno do Sr. Feijoo para previr a 

marxinación e favorecer a inclusión social son insuficientes, e nalgúns 

casos practicamente inexistentes; falla de políticas efectivas de acceso a 

vivendas sociais para familias con rendas baixas ou carentes delas; longa 

tramitación burocrática que provoca un atraso na percepción da Risga, con 

requisitos de acceso que non contemplan todas as situacións de nova 

pobreza que se están producindo, e que satura ao persoal dos concellos; 

proxectos individualizados de inserción que non funcionan como tal na 

maioría dos casos, polo que se van cronificando moitas situacións de 

pobreza. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto o Goberno galego publicar o decreto de 

desenvolvemento regulamentario da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de 

inclusión social de Galicia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 10:46:12 
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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. 

 

Os cambios actuais nos novos perfís dos nenos e nenas do sistema de 

protección fan necesario seguir avanzando na consolidación das medidas de 

alternativa familiar para os menores do sistema de protección, así como no 

apoio ás familias como recurso activo do sistema de protección.  

 

Para iso é necesaria a atención integral das necesidades físicas, afectivas e 

emocionais dos nenos e nenas do sistema de protección galego, e poñer á 

súa disposición todos os recursos públicos que favorezan o seu 

desenvolvemento e autonomía, así como apoiar a todas aquelas familias 

galegas que, grazas á súa sensibilidade coa infancia, responsabilízanse do 

coidado destes menores ofrecéndolles o seu fogar. 

 

Toda a lexislación tanto a nivel estatal como a autonómica establece a 

primacía das medidas de alternativa familiar para todas aquelas persoas 

menores que se atopan en situación de desprotección.  

 

A nivel estatal, a actual Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do 

sistema de protección á infancia e á adolescencia, establece que nas 

actuacións de protección dos menores deben primar as medidas familiares 

fronte ás residenciais, as estables fronte ás temporais, e as consensuadas 

fronte ás impostas.  

 

Igualmente establece no artigo 21.3 que “co fin de favorecer que a vida do 

menor se desenvolva nunha contorna familiar, prevalecerá a medida de 

acollemento familiar sobre a de acollemento residencial para calquera 

menor, especialmente para menores de seis anos. Non se acordará o 

acollemento residencial para menores de tres anos salvo en supostos de 

imposibilidade, debidamente acreditada, de adoptar nese momento a 

medida de acollemento familiar ou cando esta medida non conveña ao 

interese superior do menor. Esta limitación para acordar o acollemento 

residencial aplicarase tamén aos menores de seis anos no prazo máis breve 
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posible. En todo caso, e con carácter xeral, o acollemento residencial destes 

menores non terá unha duración superior a tres meses”.  

 

Así mesmo, o Código Civil, no artigo 173 bis, tras a modificación realizada 

pola mencionada lei, redefine as modalidades de acollemento familiar en 

función da súa duración e obxectivos.   

 

Na nosa Comunidade Autónoma, con arranxo ao disposto nos artigos 15.1 

e 16.2 da Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia, e en 

aplicación dos principios reitores da actuación dos poderes públicos no 

exercicio das funcións de atención e protección á infancia e a adolescencia, 

para a adopción da medida de acollemento especifícase que se dará 

prioridade á utilización do acollemento familiar sobre o residencial.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten previsto a Xunta de Galicia eliminar a presenza de menores de seis 

anos en centros durante a X Lexislatura? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 10:49:51 
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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. 

 

O abuso sexual infantil é unha das formas máis graves de violencia contra a 

infancia e ten como consecuencia efectos devastadores na vida dos nenos e 

as nenas que o sofren.  

 

Implica a transgresión dos límites íntimos e persoais do menor, e supón a 

imposición de comportamentos de contido sexual por parte dunha persoa 

(un adulto ou outro menor de idade) realizado nun contexto de 

desigualdade ou asimetría de poder, habitualmente a través do engano, a 

forza, a mentira ou a manipulación.  

 

Pode incluír contacto sexual, aínda que tamén actividades sen contacto 

directo como o exhibicionismo, a exposición de nenos ou nenas a material 

pornográfico, o grooming ou a utilización ou manipulación de nenos ou 

nenas para a produción de material visual de contido sexual. 

 

Desgraciadamente, e a pesar dos avances na concienciación deste 

problema, seguen sendo moitos máis os casos de malos tratos infantís 

ocultos que aqueles que se detectan.  

 

Esta forma de violencia, é desgraciadamente unha realidade máis cotiá do 

que nos gustaría recoñecer, ao mesmo tempo que se trata dunha realidade 

oculta polo seu carácter delictivo inherente (o agresor tentará por todos os 

medios que os seus actos non se revelen), pero tamén polo silencio ao que 

as vítimas vense condenadas debido as estratexias de manipulación  

exercidas polo abusador, e pola situación de indefensión na que os nenos, 

nenas, e adolescentes, se atopan debido limitacións propias da súa idade. 

 

Calquera forma de violencia sexual contra os nenos e as nenas é un 

problema social que ten consecuencias na súa vida, na súa contorna e en 

todos e cada un dos contextos nos que se desenvolve a vítima. Por iso é 

polo que os ámbitos para a intervención na protección dos nenos e as nenas 
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contra este tipo de violencia deben incluír, dende a familia e a súa contorna 

social, aos ámbitos educativo, sanitario, policial e xudicial así como o 

lexislativo e de políticas públicas. 

 

Dende o Grupo Socialista estamos convencidos da necesidade da  urxencia 

de levar a cabo un esforzo común para detectar e notificar toda situación de 

malos tratos á infancia, como única maneira de evitar que esta se cronifique 

e que as secuelas dos malos tratos pasen a ser permanentes. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que medidas ten en marcha a Xunta de Galicia para previr os abusos 

sexuais a menores na nosa Comunidade Autónoma? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 10:58:06 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 10:58:12 
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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. 

 

O abuso sexual infantil é unha das formas máis graves de violencia contra a 

infancia e ten como consecuencia efectos devastadores na vida dos nenos e 

as nenas que o sofren.  

 

Implica a transgresión dos límites íntimos e persoais do menor, e supón a 

imposición de comportamentos de contido sexual por parte dunha persoa 

(un adulto ou outro menor de idade) realizado nun contexto de 

desigualdade ou asimetría de poder, habitualmente a través do engano, a 

forza, a mentira ou a manipulación.  

 

Pode incluír contacto sexual, aínda que tamén actividades sen contacto 

directo como o exhibicionismo, a exposición de nenos ou nenas a material 

pornográfico, o grooming ou a utilización ou manipulación de nenos ou 

nenas para a produción de material visual de contido sexual. 

 

Desgraciadamente, e a pesar dos avances na concienciación deste 

problema, seguen sendo moitos máis os casos de malos tratos infantís 

ocultos que aqueles que se detectan.  

 

Esta forma de violencia, é desgraciadamente unha realidade máis cotiá do 

que nos gustaría recoñecer, ao mesmo tempo que se trata dunha realidade 

oculta polo seu carácter delictivo inherente (o agresor tentará por todos os 

medios que os seus actos non se revelen), pero tamén polo silencio ao que 

as vítimas vense condenadas debido as estratexias de manipulación  

exercidas polo abusador, e pola situación de indefensión na que os nenos, 

nenas, e adolescentes, se atopan debido limitacións propias da súa idade. 

 

Calquera forma de violencia sexual contra os nenos e as nenas é un 

problema social que ten consecuencias na súa vida, na súa contorna e en 

todos e cada un dos contextos nos que se desenvolve a vítima. Por iso é 

polo que os ámbitos para a intervención na protección dos nenos e as nenas 
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contra este tipo de violencia deben incluír, dende a familia e a súa contorna 

social, aos ámbitos educativo, sanitario, policial e xudicial así como o 

lexislativo e de políticas públicas. 

 

Dende o Grupo Socialista estamos convencidos da necesidade da  urxencia 

de levar a cabo un esforzo común para detectar e notificar toda situación de 

malos tratos á infancia, como única maneira de evitar que esta se cronifique 

e que as secuelas dos malos tratos pasen a ser permanentes. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que actuacións está a levar a cabo o Goberno galego para dar atención ás 

persoas adultas que sufriron abusos sexuais cando eran menores de idade? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 10:57:31 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 10:57:37 
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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. 

 

O dereito a unha vida independente é unha cuestión de dereitos humanos e 

así o recoñeceu a Organización das Nacións Unidas na Convención de 

Dereitos das Persoas con Discapacidade (2006) que España ratificou en 

marzo de 2007 e que entrou en vigor no noso país en maio de 2008. 

 

A asistencia e asistentes persoais recóllense no panorama social español 

por mor da súa incorporación na Lei 39/2006, do 14 de decembro, de 

promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de 

dependencia. 

 

A Lei de dependencia recolle no seu artigo 19: "A prestación económica de 

asistencia persoal ten como finalidade a promoción da autonomía das 

persoas con gran dependencia". 

 

O seu obxectivo é contribuír á contratación dunha asistencia persoal, 

durante un número de horas, que facilite á persoa beneficiaria o acceso á 

educación e ao traballo, así como unha vida máis autónoma no exercicio 

das actividades básicas. 

 

É preciso desenvolver ferramentas sociais que permitan ás persoas tomar o 

control das súas vidas e vivir onde viven todos os demais, é dicir, en 

comunidade cunha vida independente. 

 

A existencia do asistente persoal, dirixida precisamente a desenvolver a 

autonomía, baséase no desexo e o dereito das persoas con diversidade 

funcional de controlar a súa propia vida e a vivila con dignidade, o que leva 

estar en igualdade de oportunidades co resto da cidadanía. Trátase dun 

recurso complementario adecuado para alcanzar a máxima independencia 

posible, desenvolvemento persoal e participación social a partir da súa 

capacidade para xestionar a súa propia vida. 
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Segundo datos do Observatorio de Dependencia, a data 31 de decembro de 

2015, ningún galego ou galega en situación de dependencia gozaba da 

prestación de asistente persoal. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que medidas ten previsto desenvolver o Goberno galego para facer 

tanxible o dereito á vida independente das persoas en situación de 

dependencia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 11:05:38 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 11:05:43 
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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 Casa da Xuventude de Ourense foi durante moitos anos o gran espazo 

dinamizador da cultura da cidade, de xeito especial entre a mocidade. 

Fundada en 1970, a segunda máis antiga de  España, foi sobre todo a partir 

de 1978 coa chegada á dirección de Benito Losada cando viviu os seus 

mellores tempos, cunha grande actividade e, ademais, un funcionamento 

baseado na liberdade, na democracia e na participación da mocidade. Nas 

súas salas desenvolvéronse iniciativas de traxectoria consolidada e con 

repercusión en toda Galicia, coma as Xornadas de Banda Deseñada, o 

Outono Fotográfico, o Maio Xove, ou a Bienal de Caricatura. 

 

No ano 2011, tralo pasamento do seu director, a Xunta de Galicia designou 

como directora a Mercedes Valeiras, que accedeu a este posto a través dun 

concurso público aberto enchido de irregularidades. Un recurso xudicial 

desautorizou este nomeamento, e apartou da dirección a  Valeiras, que foi 

nomeada“coordinadora de actividades”, posto que exerce dende entón. 

Neste tempo a actividade da Casa, que mesmo mudou o seu nome polo de 

Espazo Xove, permanece practicamente bloqueada, cunha excesiva 

burocratización, a redución dos seus espazos e servizos, e un gran control 

político das súas actividades.  

 

O último golpe da Xunta de Galicia é a nova situación do Punto de 

Encontro Familiar (PEF) dentro da Casa da Xuventude. Esta relocalización 

fainos pensar que existe un obxectivo claro: desmantelar este espazo 

emblemático da cidade de Ourense, deixándoo pouco a pouco baleiro de 

contido para convértelo nun edificio administrativo máis da Xunta de 

Galicia. 
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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: 

 

Que valoración fai a Xunta de Galicia de como se está a xestionar a Casa 

da Xuventude de Ourense? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 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 10/08/2017 11:06:59 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Patricia Vilán Lorenzo 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. 

 

 Estamos asistindo a unha situación sen precedentes e ante a que é preciso 

que a comunidade internacional tome medidas urxentes e inmediatas e 

actúe en consecuencia. 

 

A principios do 2016, por primeira vez dende a Segunda Guerra Mundial, o 

número de persoas desprazadas dos seus fogares como consecuencia dos 

conflitos, a persecución, e as violacións de dereitos humanos nos seus 

países de orixe superaron o 65 millóns, segundo datos de ACNUR. Unha 

cifra que se incrementaría se sumáramos os milleiros de persoas que se 

viron obrigadas a desprazarse por desastres naturais ou pobreza. Esta 

situación está poñendo ao descuberto a incapacidade da comunidade 

internacional para resolver e previr conflitos e situacións de emerxencia 

humanitaria, así como a falla de vontade política para cumprir coas obrigas 

internacionais en materia de dereitos humanos e protección internacional. 

 

O pasado 22 de setembro cumpríase un ano dende que os líderes da Unión 

Europea acordasen un mecanismo de reubicación de emerxencia para 

compartir a responsabilidade de aqueles que solicitan asilo. Sen embargo, 

decenas de milleiros de persoas seguen atrapadas en campos de refuxiados 

en condicións deplorables. 

 

No caso de España, as cifras falan por si mesmas, segundo datos do 

Ministerio de Interior de finais do mes de novembro, pese a comprometerse 

a reubicar a 6647 persoas dende Grecia nun período de dous anos, ata o 

momento España só acolleu a 344 persoas, fronte a por exemplo as 1425 

reubicadas dende este país por Francia. A cifra total queda aínda moi lonxe 

das 17.337 persoas que o Goberno se comprometeu a acoller, ben pola vía 

da reubicación, ou ben pola do reasentamento. 
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Na IX lexislatura aprobáronse varias iniciativas no Parlamento de Galicia 

que defendían a creación dun Plan de acollida para persoas refuxiadas en 

Galicia. De xeito paralelo, no ano 2015 o señor Feijoo anunciaba a 

disposición de Galicia a acoller a 300 refuxiados, así como a prestar tamén 

colaboración ás familias que quixeran  acoller a máis persoas. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai a Xunta de Galicia da implementación do Plan de 

acollida para persoas refuxiadas na nosa comunidade? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

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

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, José Manuel 

Pérez Seco, 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 Mosteiro de San Clodio foi declarado, xunto á ponte do mesmo nome, 

Monumento Histórico Artístico Nacional en 1931. A súa orixe non está 

totalmente claro. Algunhas fontes sitúano no século VI. Para outros 

estudosos, como Sandoval e Yepes, foi fundado no ano 928. Nun primeiro 

momento estivo a disposición dos monxes negros da orde de San Benito, 

quen o converteu nun núcleo agrícola próspero. Desde el introduciuse o 

cultivo da vide nesta zona. A partir de 1225 ata a exclaustración foi 

cisterciense, e novamente beneditino desde finais do século XIX. 

 

 Na fachada monasterial pódese vela cruz de Caravaca coñecida como 

"Divina Reliquia", venerada polos aldeáns e aldeás para librar ás vides da 

saraiba. 

 

 A igrexa do mosteiro, que leva o nome de Santa María, é de estilo gótico e 

conta con tres ábsidas en correspondencia coas naves. A imaxe da virxe 

ocupa o retablo maior rodeada de santos e santas das ordes que nalgún 

momento ocuparon o mosteiro. É reseñable a fachada barroca do antigo 

palacio abacial. Hoxe o antigo mosteiro, tras un proceso de restauración, 

foi convertido en hotel. 

  

Dende o mes de setembro do ano pasado o mosteiro está pechado polas 

obras que afectan á nave lateral deste complexo, que ten a súa orixe no 

século X, o que supón un grave prexuízo para a actividade turística desta 

zona, sen que polo de agora se dera por parte do Goberno autonómico unha 

data aproximada da apertura ao público do mesmo. Dende hai anos veñen 

anunciando diferentes cargos da Xunta de Galicia a posta en marcha neste 

mosteiro do primeiro espazo de viñoterapia de 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: 

 

 

Cando se prevé a apertura ao público das instalacións do Mosteiro de San 

Clodio? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  José Manuel Pérez Seco 

  Abel Losada Alvarez 

  Concepción Burgo López 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 11:09:38 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/08/2017 11:09:43 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 10/08/2017 11:09:48 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/08/2017 11:09:54 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 10/08/2017 11:09:59 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 10/08/2017 11:10:03 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz 

Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

Aínda que formalmente non comezaron as negociacións para o coñecido 

como Brexit, é dicir, o abandono da Unión Europea por parte do Reino 

Unido, o pasado 17 de xaneiro, a súa primeira ministra anunciou unha saída 

completa. Theresa May sinalou entre as prioridades que guiarán a 

negociación do Goberno británico, a de garantir os dereitos dos nacionais 

doutros países da UE que viven en Reino Unido, así como os dos británicos 

residentes noutros países do bloque. 

 

Como consecuencia da crise económica e da falta de oportunidades en 

España, centos de miles de españois, na súa maioría persoas novas e ben 

formadas, buscaron noutros países as oportunidades laborais que non 

atoparon no noso país.  En Reino Unido, as estatísticas oficiais publicadas 

polo INE en marzo de 2016 falan de 102.498 españolas e españois 

residentes, dos cales segundo datos do IGE 13.362 son galegos. 

 

Con todo, organizacións de emigrantes, aseguran que, atendendo a outras 

estatísticas oficiais como a de españois que obteñen o número de 

seguridade social británico (National Insurance number), demóstrase que as 

cifras reais son significativamente superiores.  

 

Os socialistas vimos denunciando nos derradeiros anos que as trabas 

impostas dende a Administración para facer oficiais os cambios de 

residencia temporal, por exemplo, a que se refire á conservación do dereito 

á asistencia sanitaria en España se comunicou o traslado ao estranxeiro 

transcorridos tres meses desde a saída do noso país. En efecto, segue sen 

resolverse a perda dese dereito mentres as e os españois deciden probar a 

viabilidade do seu proxecto migratorio. 

 

Os dereitos adquiridos polas españolas e españois, como cidadás e cidadáns 

da UE, que residen por calquera circunstancia en Reino Unido (traballo por 
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conta allea ou propia, bolsas, prácticas, estudos, reagrupación familiar, 

etc.), non deberían verse en perigo polo Brexit.  

 

As expectativas referidas á posible imposición de requisitos máis esixentes 

para renovar a autorización de residencia, á reagrupación familiar, á 

posibilidade ou non de ter cobertura social en caso de necesidade, etc, é 

lóxico que hoxe estean entre as moitas preguntas sen resposta que se 

estarán facendo os que forman este colectivo. 

 

Dende o Grupo Socialista consideramos que, a pesar das moitas materias 

concernidas neste proceso que vai afectar tanto á circulación de 

mercadorías, servizos, capitais, e traballadores e traballadoras, é unha 

prioridade absoluta o que ocorra coa situación destes últimos. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que actuacións vai levar a cabo o Goberno galego para mitigar as 

consecuencias negativas para as e os emigrantes galegos derivadas do 

chamado brexit, asociadas á negociación previa da Unión Europea e o 

Reino Unido?  

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 11:11:36 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2017 11:11:42 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2017 11:11:46 
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/08/2017 11:11:51 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, Patricia Vilán 

Lorenzo 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 do Centro de Interpretación de Parques Naturais de Galicia, 

radicado en Ourense, púxose en marcha a través dun convenio, asinado no 

ano 2008, subscrito entre o Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e 

Marino, e a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. No ano 

2010 comezaban as obras. 

 

Este centro, proxectado cunha superficie de 3.000 metros cadrados, 

finánciase ao 100 % cunha  achega total de 7.330.000 € do Programa 

operativo FEDER 2007-2013, que teñen coma beneficiarios ao Ministerio 

de Agricultura, Alimentación, e Medio Ambiente (6.730.000 €), e á Xunta 

de Galicia (600.000 €). O obxectivo do mesmo era “acercar á sociedade a 

importancia ecolóxica destes espazos naturais e da Rede Natura 2000, 

mediante unha concienciación medioambiental das implicacións que 

supoñen estas figuras de protección, empregando para elo como 

instrumento un Centro de Interpretación dedicado ao coñecemento dos 

espazos naturais Protexidos y da Rede Natura 2000 de Galicia”. 

 

En novembro do ano 2011, paralízase as obras poñendo en perigo o 

financiamento, e o Plan Estratéxico de Termalismo de Ourense, que 

establece esta ribeira como estratéxica no termalismo de Ourense. 

 

En novembro de 2012 vólvese a subscribir un segundo convenio de 

colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas e o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 

Ambiente para finalizar o Centro de Interpretación de Parques Naturais de 

Galicia, pero na actualidade as obras permanecen paralizadas. 

 

Un informe da Consellería de Medio Ambiente determinaba que o 

desbloqueo do Centro de Interpretación de Parques Naturais pasaría pola 

construción dun muro de contención no perímetro do edificio, 

44241



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 

contemplando esa como única saída para facer viable un proxecto que 

acumula varios anos de atraso e que se converteu nun espazo a medio 

construír e cheo de maleza, abocado á súa demolición en caso de non 

contar con esa protección ao atoparse en zona inundable tras o cambio de 

lexislación en 2012. 

 

O período de lexibilidade do marco financeiro do Programa Operativo 

FEDER 2007-2013 no que se incluía este proxecto, de acordo coa regra 

n+2, concluíu o pasado 31 de decembro de 2015 sen que se rematara a 

execución das obras do citado Centro de Interpretación de Parques Naturais 

de Galicia, e polo tanto sen que se xustificaran os fondos asignados.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Renuncia o Goberno autonómico a que Ourense dispoña dun Centro de 

Interpretación dos Parques Naturais de Galicia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  María Luisa Pierres López 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 11:19:11 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/08/2017 11:19:16 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2017 11:19:21 
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María Luisa Pierres López na data 10/08/2017 11:19:25 
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Á Mesa do Parlamento 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

un de cada catro. 

 

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

demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das políticas sociais 

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

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

atendida, que conte cos recursos axeitados de cobertura das súas 

necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e inclusiva. A 

implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión social faise 

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

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

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

 

O Grupo Parlamentario Socialista quere coñecer con exactitude os datos 

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

prazas residenciais existentes en Galicia. 
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

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

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 11:20:37 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 11:20:42 
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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. 

 

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

relación a cada 100 menores alerta da sangría demográfica entre a 

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

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

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

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

mozos). 

 

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

demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das políticas sociais 

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

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

atendida, que conte cos recursos axeitados de cobertura das súas 

necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e inclusiva. A 

implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión social faise 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

seus coidados.  

 

O Grupo Parlamentario Socialista quere coñecer con exactitude os datos 

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

prazas de centros de día existentes en Galicia. 
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

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

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

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 11:21:34 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 11:21:40 
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Á Mesa do Parlamento 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

Nas últimas décadas a nosa sociedade enfrontouse a profundos cambios 

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

sociedade máis flexible e tolerante. 

De forma paralela, os patróns tradicionais da composición da familia 

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

principais cambios demográficos, que afectan ao que se coñece como 

familias monoparentais, poden sinalarse entre outros, o adiamento do 

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

separación e divorcio, ou o incremento de fogares unipersoais. 

Derivado das modificacións da estrutura familiar, o aumento de familias 

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

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

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

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

tendencia ao confinamento destas familias no espazo privado e facéndoos 

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

de familia, principalmente representada por mulleres, estivo practicamente 

ausente do debate público, porque tradicionalmente as nais solteiras, 

divorciadas ou separadas foron estigmatizadas e non necesariamente 

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

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

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

que se consideraron vítimas necesitadas de protección pública. 

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

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

de intervención pública para mellorar a situación destas familias. A 

vulnerabilidade social das familias monoparentais materializase en termos 

de privacións materiais, de carencias en alimentación, vestido e 

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

emprego. Todas estas situacións contribúen ao proceso de exclusión social 

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

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

social, que posibilite o máximo desenvolvemento dos menores desta 

tipoloxía familiar.  

A realidade das familias monoparentais non pode pasar inadvertida, porque 

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

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

formados por unha muller soa cos seus fillos e fillas.  

Segundo datos do IGE, en Galicia pasamos de 88.103 fogares 

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

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

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

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

Lexislatura para axudar ás familias monoparentais? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 11:23:39 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 11:23:44 
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Á Mesa do Parlamento 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

Nas últimas décadas a nosa sociedade enfrontouse a profundos cambios 

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

sociedade máis flexible e tolerante. 

De forma paralela, os patróns tradicionais da composición da familia 

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

principais cambios demográficos, que afectan ao que se coñece como 

familias monoparentais, poden sinalarse entre outros, o adiamento do 

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

separación e divorcio, ou o incremento de fogares unipersoais. 

Derivado das modificacións da estrutura familiar, o aumento de familias 

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

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

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

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

tendencia ao confinamento destas familias no espazo privado e facéndoos 

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

de familia, principalmente representada por mulleres, estivo practicamente 

ausente do debate público, porque tradicionalmente as nais solteiras, 

divorciadas ou separadas foron estigmatizadas e non necesariamente 

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

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

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

que se consideraron vítimas necesitadas de protección pública. 

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

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

de intervención pública para mellorar a situación destas familias. A 

vulnerabilidade social das familias monoparentais materializase en termos 

de privacións materiais, de carencias en alimentación, vestido e 

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

emprego. Todas estas situacións contribúen ao proceso de exclusión social 

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

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

social, que posibilite o máximo desenvolvemento dos menores desta 

tipoloxía familiar.  

A realidade das familias monoparentais non pode pasar inadvertida, porque 

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

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

formados por unha muller soa cos seus fillos e fillas.  

Segundo datos do IGE, en Galicia pasamos de 88.103 fogares 

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

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

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera a Xunta de Galicia necesario modificar a lexislación estatal 

relativa ás familias numerosas, co obxecto de que as familias 

monoparentais con dous fillos, sexan consideradas familias numerosas? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 11:22:42 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 11:22:47 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Julio Torrado 

Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A desigualdade entre mulleres e homes ten o seu reflexo como noutros 

moitos ámbitos, no mundo do traballo e nas relacións interpersoais que no 

mesmo se articulan conformando unha distinta posición de saída en canto 

ás oportunidades de acceso a un emprego de calidade, principalmente 

naqueles sectores mellor remunerados, así como no desenvolvemento da 

súa carreira profesional. 

 

No referente ao emprego, o traballo, a formación profesional e ámbitos  

relacionados, existen directivas de importantes repercusións, que van dende  

a 75/117/CEE, relativa ao principio de igualdade na retribución, ata a 

Directiva  2006/54/CE.  O obxectivo desta última é simplificar, modernizar 

e mellorar a  lexislación comunitaria no ámbito da igualdade de trato entre 

homes e mulleres  en asuntos de emprego e ocupación, reunindo nun único 

texto as disposicións das directivas sobre este tema, co fin de facelas máis 

claras e eficaces. A  través delas se foron recollendo as necesidades de 

regulamentación nas  políticas económicas dos estados e na vida laboral de 

homes e mulleres. 

 

O Tratado de Amsterdam, que entrou en vigor en 1999, marcou un punto de  

inflexión en canto á incorporación efectiva do principio de igualdade no 

ámbito  do emprego, ao abrir co seu artigo 141.4 a posibilidade de articular 

accións positivas para as mulleres, de cara a lograr a igualdade real. 

 

No ámbito estatal veuse desenvolvendo unha adaptación normativa extensa 

co obxectivo  de trasladar todo o acervo comunitario existente en materia 

de igualdade entre homes  e mulleres, asunto xa recollido en 1978 pola 

Constitución nos seus artigos 14 e 9.2.  
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A Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de 

mulleres e  homes, establece no seu Título IV, capítulos I ao IV, toda unha 

batería de medidas para garantir o dereito ao traballo en igualdade de 

oportunidades. 

 

No eido autonómico, a Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade 

de mulleres  e homes, aborda no Capítulo VI a igualdade laboral, 

establecendo no seu artigo 23 o Programa de apoio ás empresas con plans 

de igualdade, con medidas como o  outorgamento de subvencións; a 

concesión do distintivo de excelencia en políticas de  igualdade, ou a 

preferencia na concesión de contratos con esta Administración. 

 

Como un paso máis na efectiva consecución de ditos obxectivos de 

igualdade, aprobouse no Parlamento de Galicia a Lei 2/2007 do 28 de 

marzo do traballo en igualdade das mulleres de Galicia.  Unha lei 

consensuada coas organizacións empresariais e sindicais, cos municipios, 

coas asociacións de mulleres, coa sociedade civil.  

 

Unha lei que avanza propostas para introducir a igualdade de forma 

transversal na esfera laboral, que aposta pola plena incorporación das 

mulleres en clave de igualdade no mundo do traballo e da empresa, que 

considera a homes e mulleres imprescindibles para o crecemento 

económico e para o incremento do tecido produtivo. 

 

O cambio estrutural non se producirá se a nosa sociedade non é capaz de 

asumir e  propiciar que as mulleres desenvolvan un papel máis activo nos 

ámbitos públicos,  económicos e, especialmente, nos postos que implican a 

toma de decisións socialmente importantes, pois un dos principais 

obstáculos para o afianzamento do principio de igualdade, na sociedade 

galega actual é a desigualdade no acceso aos postos de responsabilidade e 

toma de decisións no ámbito do traballo e a inserción, permanencia  e 

promoción no emprego das mulleres. 

 

Este cambio na estrutura social non é só un cambio económico, senón que 

vén acompañado dun novo contrato social baseado en compartir as 

responsabilidades e  funcións. As mulleres convertéronse, precisamente, 

nun dos motores deste cambio transgredindo positivamente os roles 

tradicionais e incorporándose a todos os ámbitos públicos. E esta é, en 
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definitiva, a maior achega que están a facer tanto a  favor do mercado de 

traballo como da sociedade. 

 

Pero esta achega para o cambio require do apoio das institucións, xa que o  

enorme esforzo realizado para situar aos distintos colectivos de mulleres 

nunha situación igualitaria ante o emprego está condicionado pola 

existencia de múltiples  barreiras sociais e culturais que aínda dificultan a 

mellora da ocupabilidade e a plena incorporación ao ámbito laboral. Estes 

obstáculos, baseados en estereotipos profundamente enraizados actúan a 

través  dos roles sociais nas persoas que ofrecen emprego como freos para a 

contratación, e se traducen na cronificación de situacións de desigualdade e 

na perpetuación de condicións discriminatorias. 

 

O empresariado galego non pode nin quere anquilosarse no pasado. A súa 

responsabilidade como parte fundamental da economía e da sociedade da 

nosa  comunidade debe atender ás novas esixencias sociais que implican a 

asunción do principio de igualdade como parte vertebradora das políticas 

empresariais deste país. 

  

Os datos estatísticos do mercado de traballo e a análise da evolución da 

actividade, ocupación e desemprego, especialmente no referido ás mulleres, 

reflicten que existen diferenzas significativas en termos de igualdade. 

Segundo os últimos datos do estudo sobre salarios do Instituto Galego de 

Estatística (IGE), correspondentes ao ano 2015, a retribución anual media 

bruta na comunidade para os homes roldaba os 20.000 euros, mentres que a 

das mulleres superaba por pouco os 15.500, o que se traduce en que estas 

gañaban un 22,1 % menos que os homes. Unha situación especialmente 

preocupante nas menores de 30 anos, onde as taxas de temporalidade se 

disparan por encima do 60 % independentemente do nivel de preparación.  

Igual de preocupante é que un 42 % das desempregadas, ao redor de 

17.400, que están a buscar un posto leven máis de dous anos tentándoo, o 

que provoca que algunhas desistan no seu intento e se desliguen do 

mercado laboral. 

 

Dende o Grupo Socialista consideramos que esta preocupante situación 

require intensificar os esforzos para a posta en marcha de accións positivas 

concretas que eliminen as diferenzas nas condicións de traballo e, en 

particular na remuneración entre mulleres e homes. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai o Goberno galego da implantación na nosa comunidade 

da Lei 2/2007 do 28 de marzo do traballo en igualdade das mulleres de 

Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  María Luisa Pierres López 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 11:24:53 

 
María Luisa Pierres López na data 10/08/2017 11:24:59 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 11:25:02 
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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 situación da atención á discapacidade e á dependencia en Galicia están a 

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

Xunta de Galicia, ademais das insufribles listas de espera, do limbo da 

dependencia, este ámbito é mostra tamén das disfuncións territoriais e da 

marxinación que sofre a provincia de Ourense. 

 

A Plataforma PROCAPOURENSE (Centro de Atención a  Persoas con 

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

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

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

tempo poñendo en evidencia unha destas discriminacións, evidenciando a falla 

de infraestruturas públicas non concertadas na provincia que permitan a 

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

atendidas nese centro ou en calquera outro da provincia.  

 

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

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

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

conta cun centro público para que estas persoas poidan continuar coa súa 

formación e mellora da saúde. Que Ourense non dispoña dun centro destas 

características supón auténticos dramas familiares ao ter que separar centos de 

quilómetros ás nais e pais dos seus fillos e fillas, e vulnera o dereito a decidir 

das familias, polo que compre dar unha solución áxil e axeitada a esta 

situación tal como demanda dita plataforma cidadá.  

 

Ás portas do comezo da campaña electoral das eleccións autonómicas 

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

compromiso para poñer un marcha un centro público en Ourense para a 

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

sen facer ningún tipo de concreción a respecto de cándo se construirá o 

mesmo, o número de prazas do que disporá, e se os servizos que se presten no 
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mesmo serán todos de titularidade pública.  

 

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

cidadá senón tamén de milleiros de ourensáns e ourensás que saíron as rúas 

para reclamar a Xunta de Galicia que cumprira os seus compromisos, a 

Consellería de Política Social mudaba a posible situación do mesmo.  

Dende o Goberno galego anunciábase que o Centro de Atención a Persoas con 

Discapacidade maiores de 21 anos, CAPD de Ourense, se construiría nun 

solar cedido polo Concello de Ourense no barrio de Barrocás. 

 

Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Tendo en conta a modificación do proxecto, ten previsto o Goberno galego 

incrementar o orzamento dedicado para este ano 2017 para a construción do 

Cap de Ourense? 

 

Pazo do Parlamento, 10 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 10/08/2017 11:29:07 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/08/2017 11:29:12 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 11:29:17 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Luis Manuel Alvarez 

Martínez, Concepción Burgo López e José Antonio Quiroga Díaz, 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. 

 

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

comunidade supera os 46, tres anos máis que España e case sete máis que a UE. A 

porcentaxe de galegos e galegas menores de 20 anos caeu dous puntos desde o ano 

2002, do 17,6 % dese ano ao 15,8 % do 2015, mentres que o de maiores de 65 

creceu o dobre. A principios deste século, un de cada cinco galegos e galegas 

igualaba ou superaba esa idade, na actualidade son xa un de cada catro. 

 

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

demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das políticas sociais que 

desexen garantir o benestar e a calidade de vida non só das persoas maiores, senón 

da sociedade no seu conxunto. Unha poboación maior ben atendida, que conte cos 

recursos axeitados de cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade 

solidaria e inclusiva. A implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión 

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

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

facendo posible acadar unha sociedade para todas as idades.  

 

Recentemente, o Goberno galego anunciaba a súa intención de dotar ás cidades da 

Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e Lugo de residencias de 

maiores. 

 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de maiores de Lugo? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

  Concepción Burgo López 

  José Antonio Quiroga Díaz 
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Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 12:24:13 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 12:24:18 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 10/08/2017 12:24:23 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 10/08/2017 12:24:30 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 10/08/2017 12:24:37 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e Raúl Fernández 

Fernández, 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. 

 

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

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

máis que a UE. A porcentaxe de galegos e galegas menores de 20 anos 

caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 15,8 % do 

2015, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios deste 

século, un de cada cinco galegos e galegas igualaba ou superaba esa idade, 

na actualidade son xa un de cada catro. 

 

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

demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das políticas sociais 

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

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

atendida, que conte cos recursos axeitados de cobertura das súas 

necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e inclusiva. A 

implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión social faise 

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

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

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

 

Recentemente, o Goberno galego anunciaba a súa intención de dotar as 

cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e Lugo de 

residencias de maiores. 
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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 comezarse a construción da residencia de maiores de 

Ourense? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

  Raúl Fernández Fernández 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 12:26:38 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 12:26:43 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/08/2017 12:26:49 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Xoaquín Fernández 

Leiceaga, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan Manuel Díaz 

Villoslada, María Dolores Toja Suárez 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. 

 

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

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

máis que a UE. A porcentaxe de galegos e galegas menores de 20 anos 

caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 15,8 % do 

2015, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios deste 

século, un de cada cinco galegos e galegas igualaba ou superaba esa idade, 

na actualidade son xa un de cada catro. 

 

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

demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das políticas sociais 

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

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

atendida, que conte cos recursos axeitados de cobertura das súas 

necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e inclusiva. A 

implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión social faise 

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

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

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

 

Recentemente, o Goberno galego anunciaba a súa intención de dotar ás 

cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e Lugo de 

residencias de maiores. 
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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: 

 

Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de maiores de 

Coruña? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

  Xoaquín Fernández Leiceaga 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  María Dolores Toja Suárez 

  José Manuel Pérez Seco 

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

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Abel Losada Alvarez, Patricia 

Vilán Lorenzo 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. 

 

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

comunidade supera os 46, tres anos máis que España e case sete máis que a UE. A 

porcentaxe de galegos e galegas menores de 20 anos caeu dous puntos desde o ano 

2002, do 17,6 % dese ano ao 15,8 % do 2015, mentres que o de maiores de 65 creceu o 

dobre. A principios deste século, un de cada cinco galegos e galegas igualaba ou 

superaba esa idade, na actualidade son xa un de cada catro. 

 

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

das persoas maiores debe ser o obxectivo das políticas sociais que desexen garantir o 

benestar e a calidade de vida non só das persoas maiores, senón da sociedade no seu 

conxunto. Unha poboación maior ben atendida, que conte cos recursos axeitados de 

cobertura das súas necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e inclusiva. A 

implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión social faise notar non só en 

que non haxa diferenzas no trato aos distintos sectores da poboación, senón en que dea 

resposta ás necesidades específicas de cada un deles, facendo posible acadar unha 

sociedade para todas as idades.  

 

Recentemente, o Goberno galego anunciaba a súa intención de dotar ás cidades da 

Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e Lugo de residencias de maiores. 

 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de maiores de Pontevedra? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

  Abel Losada Alvarez 
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Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e Xoaquín Fernández 

Leiceaga,  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. 

 

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

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

máis que a UE. A porcentaxe de galegos e galegas menores de 20 anos 

caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 15,8 % do 

2015, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios deste 

século, un de cada cinco galegos e galegas igualaba ou superaba esa idade, 

na actualidade son xa un de cada catro. 

 

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

demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das políticas sociais 

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

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

atendida, que conte cos recursos axeitados de cobertura das súas 

necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e inclusiva. A 

implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión social faise 

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

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

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

 

Recentemente, o Goberno galego anunciaba a súa intención de dotar ás 

cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e Lugo de 

residencias de maiores. 
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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 comezarse a construción da residencia de maiores de 

Santiago de Compostela? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

  Xoaquín Fernández Leiceaga 

Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e Abel Losada 

Alvarez,  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. 

 

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

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

máis que a UE. A porcentaxe de galegos e galegas menores de 20 anos 

caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 15,8 % do 

2015, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios deste 

século, un de cada cinco galegos e galegas igualaba ou superaba esa idade, 

na actualidade son xa un de cada catro. 

 

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

demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das políticas sociais 

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

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

atendida, que conte cos recursos axeitados de cobertura das súas 

necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e inclusiva. A 

implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión social faise 

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

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

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

 

Recentemente, o Goberno galego anunciaba a súa intención de dotar ás 

cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e Lugo de 

residencias de maiores. 
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto comezarse a construción da residencia de maiores de 

Vigo? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

  Abel Losada Alvarez 

Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e José Manuel Pérez 

Seco,  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. 

 

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

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

máis que a UE. A porcentaxe de galegos e galegas menores de 20 anos 

caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 15,8 % do 

2015, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios deste 

século, un de cada cinco galegos e galegas igualaba ou superaba esa idade, 

na actualidade son xa un de cada catro. 

 

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

demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das políticas sociais 

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

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

atendida, que conte cos recursos axeitados de cobertura das súas 

necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e inclusiva. A 

implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión social faise 

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

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

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

 

Recentemente, o Goberno galego anunciaba a súa intención de dotar ás 

cidades da Coruña, Vigo, Ferrol, Santiago, Pontevedra, Ourense e Lugo de 

residencias de maiores. 
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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 comezarse a construción da residencia de maiores de 

Ferrol? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

  José Manuel Pérez Seco 

Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Julio Torrado 

Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A accesibilidade é a calidade de fácil acceso para que calquera persoa, 

mesmo aquelas que teñan limitacións na mobilidade, na comunicación ou o 

entendemento, poida chegar a un lugar, obxecto ou servizo. 

 

A accesibilidade universal é aquela condición que deben cumprir as 

contornas, procesos, bens, produtos e servizos, así como os obxectos ou 

instrumentos, ferramentas e dispositivos, para ser comprensibles, 

utilizables e practicables por todas as persoas en condicións de seguridade, 

comodidade e da forma máis autónoma e natural posible. 

 

Actualmente, deixou de ser sinónimo de supresión de barreiras físicas para 

adoptar unha dimensión preventiva e ampla, xeneralizable a todo tipo de 

espazos, produtos e servizos. Por outra banda, trátase dunha variable 

fundamental para garantir o cumprimento do principio de igualdade de 

oportunidades, converténdose paulatinamente nun recoñecemento xeral, 

como mellora da calidade de vida de todos os cidadáns e cidadás. 

 

A accesibilidade é un dereito da persoa e, como tal, debe ser tratado para 

conseguir a equiparación de oportunidades. Así mesmo, a persoa ten 

dereito á autonomía e a mobilidade persoal, como correspondencia ao logro 

dunha vida plenamente independente. Por último un aspecto fundamental é 

a normativa, que desde hai uns anos obriga a que todo ben, produto ou 

contorna sexa accesible para todas as persoas.  

 

A Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 

social entrou en vigor en decembro do 2013 e, entre as súas disposicións, 

establece unhas condicións básicas de accesibilidade e non discriminación 

no ámbito das edificacións que inclúe a esixencia de que os inmobles 

garantan esas condicións. 
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Asemade, en Galicia, a Lei 10/2014, do 3 de decembro de accesibilidade, 

recolle no seu articulado promover a eliminación xeneralizada das barreiras 

arquitectónicas, especialmente nos edificios e nas instalacións de carácter 

público, para facilitar o seu uso por parte das persoas que teñen diversidade 

funcional. De especial importancia é garantir en Galicia o cumprimento da 

normativa vixente en materia de accesibilidade, xa que segundo o 

Observatorio Estatal da Discapacidade, debido ao envellecemento da 

poboación, somos a comunidade con maior taxa de poboación con 

dificultades relacionadas coa mobilidade. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que medidas ten previsto poñer en marcha o Goberno galego para dar 

cumprimento ao relativo ás condicións de accesibilidade en edificios de 

titularidade privada de uso residencial de vivenda? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  María Luisa Pierres López 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Julio Torrado 

Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A accesibilidade é a calidade de fácil acceso para que calquera persoa, 

mesmo aquelas que teñan limitacións na mobilidade, na comunicación ou o 

entendemento, poida chegar a un lugar, obxecto ou servizo. 

 

A accesibilidade universal é aquela condición que deben cumprir as 

contornas, procesos, bens, produtos e servizos, así como os obxectos ou 

instrumentos, ferramentas e dispositivos, para ser comprensibles, 

utilizables e practicables por todas as persoas en condicións de seguridade, 

comodidade e da forma máis autónoma e natural posible. 

 

Actualmente, deixou de ser sinónimo de supresión de barreiras físicas para 

adoptar unha dimensión preventiva e ampla, xeneralizable a todo tipo de 

espazos, produtos e servizos. Por outra banda, trátase dunha variable 

fundamental para garantir o cumprimento do principio de igualdade de 

oportunidades, converténdose paulatinamente nun recoñecemento xeral, 

como mellora da calidade de vida de todos os cidadáns e cidadás. 

 

A accesibilidade é un dereito da persoa e, como tal, debe ser tratado para 

conseguir a equiparación de oportunidades. Así mesmo, a persoa ten 

dereito á autonomía e a mobilidade persoal, como correspondencia ao logro 

dunha vida plenamente independente. Por último un aspecto fundamental é 

a normativa, que desde hai uns anos obriga a que todo ben, produto ou 

contorna sexa accesible para todas as persoas.  

 

A Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 

social entrou en vigor en decembro do 2013 e, entre as súas disposicións, 

establece unhas condicións básicas de accesibilidade e non discriminación 

no ámbito das edificacións que inclúe a esixencia de que os inmobles 

garantan esas condicións. 
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Asemade, en Galicia, a Lei 10/2014, do 3 de decembro de accesibilidade, 

recolle no seu articulado promover a eliminación xeneralizada das barreiras 

arquitectónicas, especialmente nos edificios e nas instalacións de carácter 

público, para facilitar o seu uso por parte das persoas que teñen diversidade 

funcional. De especial importancia é garantir en Galicia o cumprimento da 

normativa vixente en materia de accesibilidade, xa que segundo o 

Observatorio Estatal da Discapacidade, debido ao envellecemento da 

poboación, somos a comunidade con maior taxa de poboación con 

dificultades relacionadas coa mobilidade. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai a Xunta de Galicia do cumprimento, dende a súa entrada 

en vigor, da Lei 10/2014 de accesibilidade? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  María Luisa Pierres López 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

Noela Blanco Rodríguez, Juan Manuel Díaz Villoslada 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 discriminación no eido laboral das persoas con discapacidade é 

heteroxénea: condicións laborais desiguais, salarios un 16 % inferior aos do 

resto da poboación, niveis educativos máis baixos, e un índice de pobreza 

máis acusado. A crise cebouse coas persoas máis desfavorecidas, pero as 

persoas con discapacidade esixen realizarse como persoas en todos os 

ámbitos sociais, especialmente no laboral, xa que a ninguén se lle escapa 

que a independencia económica supón autonomía, liberdade, prevén e evita 

a exclusión social, permite construír un futuro autosuficiente, e tamén 

funciona coma elemento creador de identidades. A través do emprego as 

persoas con discapacidade non só obteñen un traballo e un salario, senón 

que ocupan un lugar na sociedade, convértense en protagonistas da súa 

propia historia, e acceden ao mercado de bens e servizos deixando de ser 

cidadáns dependentes. 

 

Na lexislación española, a cota de reserva nas empresas para as persoas con 

discapacidade é moi baixa en comparación con outros países da Unión 

Europea, o que fai que as empresas con capacidade de contratación de 

traballadores se limiten ao 2 % legalmente establecido. Ademais, o módulo 

de cálculo (empresas de 50 ou máis traballadores e traballadoras) fai que 

moitas  non asuman ningún tipo de obrigación, o cal é totalmente contrario 

ao principio de integración; por outra parte, en provincias cuxo tecido 

empresarial é basicamente de Pemes, onde a maior parte das empresas non 

alcanzan os 50 traballadores e traballadoras, esta obrigación queda baleira 

de contido. 

 

O Estatuto de Autonomía de Galicia establece no seu artigo 4.2 que lle 

corresponde aos poderes públicos de Galicia promover as condicións para 

que a liberdade e a igualdade do individuo ou individua e dos grupos nos 

que se integra sexan reais e efectivas, remover os obstáculos que impidan 
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ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación de todos os galegos e 

as galegas na vida política, económica, cultural e social. 

Datos do INE relativos ao emprego das persoas con discapacidade en 

Galicia revelan que a nosa é a Comunidade Autónoma, cun 23,7 %, ten 

dentro deste colectivo a taxa de actividade máis baixa de todo España, dez 

puntos inferior á media estatal, e case trinta puntos menor que a do resto da 

poboación da nosa comunidade.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera o Goberno galego que está mellorando a través dos Centros 

Especiais de Emprego, á integración na empresa privada das persoas con 

discapacidade? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 12:38:45 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2017 12:38:51 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 12:38:57 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Juan Manuel Díaz Villoslada 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 discriminación no eido laboral das persoas con discapacidade é 

heteroxénea: condicións laborais desiguais, salarios un 16 % inferior aos do 

resto da poboación, niveis educativos máis baixos, e un índice de pobreza 

máis acusado. A crise cebouse coas persoas máis desfavorecidas, pero as 

persoas con discapacidade esixen realizarse como persoas en todos os 

ámbitos sociais, especialmente no laboral, xa que a ninguén se lle escapa 

que a independencia económica supón autonomía, liberdade, prevén e evita 

a exclusión social, permite construír un futuro autosuficiente, e tamén 

funciona coma elemento creador de identidades. A través do emprego as 

persoas con discapacidade non só obteñen un traballo e un salario, senón 

que ocupan un lugar na sociedade, convértense en protagonistas da súa 

propia historia, e acceden ao mercado de bens e servizos deixando de ser 

cidadáns dependentes. 

 

Na lexislación española, a cota de reserva nas empresas para as persoas con 

discapacidade é moi baixa en comparación con outros países da Unión 

Europea, o que fai que as empresas con capacidade de contratación de 

traballadores se limiten ao 2 % legalmente establecido. Ademais, o módulo 

de cálculo (empresas de 50 ou máis traballadores e traballadoras) fai que 

moitas  non asuman ningún tipo de obrigación, o cal é totalmente contrario 

ao principio de integración; por outra parte, en provincias cuxo tecido 

empresarial é basicamente de Pemes, onde a maior parte das empresas non 

alcanzan os 50 traballadores e traballadoras, esta obrigación queda baleira 

de contido. 

 

O Estatuto de Autonomía de Galicia establece no seu artigo 4.2 que lle 

corresponde aos poderes públicos de Galicia promover as condicións para 

que a liberdade e a igualdade do individuo ou individua e dos grupos nos 

que se integra sexan reais e efectivas, remover os obstáculos que impidan 
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ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación de todos os galegos e 

as galegas na vida política, económica, cultural e social. 

Datos do INE relativos ao emprego das persoas con discapacidade en 

Galicia revelan que a nosa é a Comunidade Autónoma, cun 23,7 %, ten 

dentro deste colectivo a taxa de actividade máis baixa de todo España, dez 

puntos inferior á media estatal, e case trinta puntos menor que a do resto da 

poboación da nosa comunidade.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Estanse cumprindo en toda a Administración pública galega, a reserva de 

entre o 3 % e o5 % da carga de traballo para as persoas con discapacidade? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 12:38:13 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2017 12:38:19 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 12:38:26 

 

44280



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 

 

Noela Blanco Rodríguez, Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz 

Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

 

A cooperación ao desenvolvemento debe ser unha das ferramentas de 

solidariedade humana que permitan axudar ao desenvolvemento daquelas 

sociedades que polas súas especiais circunstancias sociais, económicas, 

políticas ou bélicas precisan da axuda externa para garantir os dereitos 

inalienables que temos todos os seres humanos.  

 

Os socialistas consideramos que o enfoque da cooperación exterior ao 

desenvolvemento debe ser dende criterios de urxencia, impulsando tamén 

os eixes tradicionais de actuación da cooperación galega, como os 

recollidos nos seus plans de acción, ou como en casos concretos, o apoio ao 

desenvolvemento do pobo saharauí. 

 

Neste marco, “Vacacións en Paz” é un proxecto de acollida temporal de 

nenos e nenas saharauís durante os meses de xullo e agosto, que en Galicia 

desenvolve Solidariedade Galega co Pobo Saharauí (SOGAPS). 

 

Galicia vén participando nesta iniciativa solidaria dende o ano 1991, 

ofrecendo ás familias saharauís a posibilidade de que as súas fillas e  fillos 

gocen dunha estancia agradable, humana e culturalmente rica, baixo a 

supervisión e os coidados das familias acolledoras galegas. Este programa 

de estancia de nenos/as saharauís, procedentes dos campamentos de 

refuxiados saharauís en Tindouf (Alxeria), para pasar dous meses de verán 

acollidos por familias galegas, se leva a cabo grazas á colaboración 

económica da Xunta de Galicia, e o apoio dos concellos. 

 

As vacacións en paz preséntanse nun marco de solidariedade e axuda 

desinteresada, trátase de ofrecerlles a estas nenas e nenos nados no medio 

dun clima de guerra e sometidos as súas dúbidas, unha posibilidade de 

coñecer formas distintas de vida, de maneira que iso contribúa, non so na 

súa formación, senón tamén en mellorar e potenciar a comunicación e o 

entendemento entre os pobos de España e o Pobo Saharauí. 
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A vida destes nenos/nenas, nacidos no exilio, transcorre nas mesmas 

circunstancias como o resto da poboación saharauí, privada do máis 

elemental e sobrevive dificilmente grazas á axuda internacional. 

 

Dende o punto de vista afectivo, España representa algo especial para os 

saharauís polos lazos históricos, culturais e humanos. De feito, os saharauís 

pertencen á comunidade de hispano-falantes e aínda conservan con esmero 

o español como segundo idioma. 

 

Teñen existido numerosas trabas interferiron no bo desenvolvemento da 

chegada dos e das menores. O Acordo do Consello de Ministros que aproba 

as instrucións polas que se determina o procedemento para autorizar a 

residencia temporal de menores no noso país no marco do Programa 

“Vacaciones en Paz”, que en anos anteriores se viña adoptando a primeiros 

de xuño, no ano 2016 cerrouse o día 10, e ademais dilatou a publicación da 

correspondente Resolución da Secretaría General de Inmigración e 

Emigración no BOE, ata o 18 de xuño, cando había voos que tiñan a súa 

chegada prevista ao noso país para o día 20. A elo se uniu o retraso na 

xestión provocado por algunhas delegacións do Goberno que, no último 

momento, pediron documentación das familias que, en algúns casos, xa 

obraba no poder da administración, e en outros, tratábase de 

documentación nova , imposible de recompilar en solo unhas horas.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten previsto a Xunta de Galicia incrementar durante esta X lexislatura o 

orzamento dedicado ao Programa “Vacacións en Paz”? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

Nos derradeiros anos producíronse importantes avances que contribuíron a 

unha mellora da situación social da poboación xitana, e das súas condicións 

de vida. 

 

No ámbito da participación destaca a creación no ano 2005 do Consello 

Estatal do Pobo Xitano. Respecto do recoñecemento da súa cultura e a 

posta en valor da súa contribución á cultura española cabe citar a posta en 

marcha da Fundación Instituto de Cultura Xitana no ano 2007. Tamén en 

2007 creouse o Consello para a Promoción da Igualdade de Trato e non 

Discriminación das Persoas pola Orixe Racial ou Étnica, en cuxo seo se 

atopan representadas asociacións de defensa dos intereses da comunidade 

xitana. 

 

En 2010 o Goberno de España aprobou o Plan de acción para o 

desenvolvemento da poboación xitana 2010-2012. 

 

O 5 de abril de 2011 a Comisión Europea publicou a Comunicación sobre o 

Marco da Unión Europea (UE) para as Estratexias Nacionais de Inclusión 

da Poboación Xitana ata 2020, no que establece por primeira vez un marco 

común para o desenvolvemento de medidas e políticas no ámbito nacional 

a partir de enfoques, obxectivos e ámbitos de traballo compartidos por 

todos os Estados membros da UE. Este novo marco europeo obrigaba a 

todos os Estados membros a presentar as súas propias Estratexias 

Nacionais para cumprir con obxectivos comúns. Tendo como antecedente o 

Plan de acción para o desenvolvemento da poboación xitana 2010-2012, o 

2 de marzo de 2012 aprobouse a 'Estratexia para a inclusión da poboación 

xitana en España 2012-2020'. Esta estratexia debía ser a folla de ruta 

definitiva para avanzar na inclusión social da poboación xitana e reducir as 

diferenzas e desigualdades que aínda hoxe se manteñen co resto da 

cidadanía. 
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Asemade na nosa Comunidade Autónoma, na Estratexia de Inclusión 

Social de Galicia enmárcase a Estratexia de Inclusión Social da Poboación 

Xitana en Galicia, que complementa ditas accións coas actuacións dirixidas 

á poboación xitana de maneira específica. Do mesmo xeito que a estatal, a 

estratexia contempla 6 ámbitos de intervención: educación, emprego, 

vivenda, saúde, servizos sociais e participación e imaxe social, e hai unha 

previsión de desenvolver mediante plans bianuais que perrmitan facer unha 

avaliación continúa das actuacións previstas na mesma. 

 

No período 2007-2013, a causa do contexto de crise económica, o 

desemprego da poboación xitana española incrementouse un 22,6 %, a 

salarización diminuíu máis do 10 % e a taxa de traballadores/as 

autónomos/as incrementouse en 11 puntos.  Por outra banda, Galicia segue 

a rexistrar unha das máis altas taxas de chabolismo da poboación xitana en 

España, ao situarse 18 puntos por riba da media nacional. Ademais, a 

desvantaxe educativa da poboación xitana en Galicia é moi grande: só un 

11 % dela completou educación secundaria ou superior mentres que neste 

caso se atopa o 58 % da poboación galega maior de 15 anos. E as mulleres 

xitanas experimentan máis dificultades para proseguir os estudos. É 

importante destacar tamén, respecto da saúde, que a poboación xitana se 

estima que ten unha esperanza de vida entre 10 e 20 anos por debaixo da 

establecida para o conxunto da poboación.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Como ten previsto o Goberno galego erradicar o chabolismo na nosa 

comunidade? 

 

Pazo do Parlamento, 10 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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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. 

 

Nos derradeiros anos producíronse importantes avances que contribuíron a 

unha mellora da situación social da poboación xitana, e das súas condicións 

de vida. 

 

No ámbito da participación destaca a creación no ano 2005 do Consello 

Estatal do Pobo Xitano. Respecto do recoñecemento da súa cultura e a 

posta en valor da súa contribución á cultura española cabe citar a posta en 

marcha da Fundación Instituto de Cultura Xitana no ano 2007. Tamén en 

2007 creouse o Consello para a Promoción da Igualdade de Trato e non 

Discriminación das Persoas pola Orixe Racial ou Étnica, en cuxo seo se 

atopan representadas asociacións de defensa dos intereses da comunidade 

xitana. 

 

En 2010 o Goberno de España aprobou o Plan de acción para o 

desenvolvemento da poboación xitana 2010-2012. 

 

O 5 de abril de 2011 a Comisión Europea publicou a Comunicación sobre o 

Marco da Unión Europea (UE) para as Estratexias Nacionais de Inclusión 

da Poboación Xitana ata 2020, no que establece por primeira vez un marco 

común para o desenvolvemento de medidas e políticas no ámbito nacional 

a partir de enfoques, obxectivos e ámbitos de traballo compartidos por 

todos os Estados membros da UE. Este novo marco europeo obrigaba a 

todos os Estados membros a presentar as súas propias Estratexias 

Nacionais para cumprir con obxectivos comúns. Tendo como antecedente o 

Plan de acción para o desenvolvemento da poboación xitana 2010-2012, o 

2 de marzo de 2012 aprobouse a 'Estratexia para a inclusión da poboación 

xitana en España 2012-2020'. Esta estratexia debía ser a folla de ruta 

definitiva para avanzar na inclusión social da poboación xitana e reducir as 

diferenzas e desigualdades que aínda hoxe se manteñen co resto da 

cidadanía. 
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Asemade na nosa Comunidade Autónoma, na Estratexia de Inclusión 

Social de Galicia enmárcase a Estratexia de Inclusión Social da Poboación 

Xitana en Galicia, que complementa ditas accións coas actuacións dirixidas 

á poboación xitana de maneira específica. Do mesmo xeito que a estatal, a 

estratexia contempla 6 ámbitos de intervención: educación, emprego, 

vivenda, saúde, servizos sociais e participación e imaxe social, e hai unha 

previsión de desenvolver mediante plans bianuais que perrmitan facer unha 

avaliación continúa das actuacións previstas na mesma. 

 

No período 2007-2013, a causa do contexto de crise económica, o 

desemprego da poboación xitana española incrementouse un 22,6 %, a 

salarización diminuíu máis do 10 % e a taxa de traballadores/as 

autónomos/as incrementouse en 11 puntos.  Por outra banda, Galicia segue 

a rexistrar unha das máis altas taxas de chabolismo da poboación xitana en 

España, ao situarse 18 puntos por riba da media nacional. Ademais, a 

desvantaxe educativa da poboación xitana en Galicia é moi grande: só un 

11 % dela completou educación secundaria ou superior mentres que neste 

caso se atopa o 58 % da poboación galega maior de 15 anos. E as mulleres 

xitanas experimentan máis dificultades para proseguir os estudos. É 

importante destacar tamén, respecto da saúde, que a poboación xitana se 

estima que ten unha esperanza de vida entre 10 e 20 anos por debaixo da 

establecida para o conxunto da poboación.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que medidas ten previsto poñer en marcha o Goberno galego para garantir 

a efectiva igualdade de oportunidades da poboación xitana? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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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. 

 

Nos derradeiros anos producíronse importantes avances que contribuíron a 

unha mellora da situación social da poboación xitana, e das súas condicións 

de vida. 

 

No ámbito da participación destaca a creación no ano 2005 do Consello 

Estatal do Pobo Xitano. Respecto do recoñecemento da súa cultura e a 

posta en valor da súa contribución á cultura española cabe citar a posta en 

marcha da Fundación Instituto de Cultura Xitana no ano 2007. Tamén en 

2007 creouse o Consello para a Promoción da Igualdade de Trato e non 

Discriminación das Persoas pola Orixe Racial ou Étnica, en cuxo seo se 

atopan representadas asociacións de defensa dos intereses da comunidade 

xitana. 

 

En 2010 o Goberno de España aprobou o Plan de acción para o 

desenvolvemento da poboación xitana 2010-2012. 

 

O 5 de abril de 2011 a Comisión Europea publicou a Comunicación sobre o 

Marco da Unión Europea (UE) para as Estratexias Nacionais de Inclusión 

da Poboación Xitana ata 2020, no que establece por primeira vez un marco 

común para o desenvolvemento de medidas e políticas no ámbito nacional 

a partir de enfoques, obxectivos e ámbitos de traballo compartidos por 

todos os Estados membros da UE. Este novo marco europeo obrigaba a 

todos os Estados membros a presentar as súas propias Estratexias 

Nacionais para cumprir con obxectivos comúns. Tendo como antecedente o 

Plan de acción para o desenvolvemento da poboación xitana 2010-2012, o 

2 de marzo de 2012 aprobouse a 'Estratexia para a inclusión da poboación 

xitana en España 2012-2020'. Esta estratexia debía ser a folla de ruta 

definitiva para avanzar na inclusión social da poboación xitana e reducir as 

diferenzas e desigualdades que aínda hoxe se manteñen co resto da 

cidadanía. 
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Asemade na nosa Comunidade Autónoma, na Estratexia de Inclusión 

Social de Galicia enmárcase a Estratexia de Inclusión Social da Poboación 

Xitana en Galicia, que complementa ditas accións coas actuacións dirixidas 

á poboación xitana de maneira específica. Do mesmo xeito que a estatal, a 

estratexia contempla 6 ámbitos de intervención: educación, emprego, 

vivenda, saúde, servizos sociais e participación e imaxe social, e hai unha 

previsión de desenvolver mediante plans bianuais que perrmitan facer unha 

avaliación continúa das actuacións previstas na mesma. 

 

No período 2007-2013, a causa do contexto de crise económica, o 

desemprego da poboación xitana española incrementouse un 22,6 %, a 

salarización diminuíu máis do 10 % e a taxa de traballadores/as 

autónomos/as incrementouse en 11 puntos.  Por outra banda, Galicia segue 

a rexistrar unha das máis altas taxas de chabolismo da poboación xitana en 

España, ao situarse 18 puntos por riba da media nacional. Ademais, a 

desvantaxe educativa da poboación xitana en Galicia é moi grande: só un 

11 % dela completou educación secundaria ou superior mentres que neste 

caso se atopa o 58 % da poboación galega maior de 15 anos. E as mulleres 

xitanas experimentan máis dificultades para proseguir os estudos. É 

importante destacar tamén, respecto da saúde, que a poboación xitana se 

estima que ten unha esperanza de vida entre 10 e 20 anos por debaixo da 

establecida para o conxunto da poboación.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Como ten previsto o Goberno galego erradicar a infravivenda na nosa 

comunidade? 

 

Pazo do Parlamento, 10 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: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 12:41:49 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 12:41:55 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López, Julio Torrado 

Quintela, Patricia Vilán Lorenzo, 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. 

 

A desigualdade entre mulleres e homes ten o seu reflexo como noutros 

moitos ámbitos, no mundo do traballo e nas relacións interpersoais que no 

mesmo se articulan conformando unha distinta posición de saída en canto 

ás oportunidades de acceso a un emprego de calidade, principalmente 

naqueles sectores mellor remunerados, así como no desenvolvemento da 

súa carreira profesional. 

 

No ámbito estatal veuse desenvolvendo unha adaptación normativa extensa 

co obxectivo  de trasladar todo o acervo comunitario existente en materia 

de igualdade entre homes  e mulleres, asunto xa recollido en 1978 pola 

Constitución nos seus artigos 14 e 9.2.  

 

A Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de 

mulleres e  homes, establece no seu título IV, capítulos I ao IV, toda unha 

batería de medidas para garantir o dereito ao traballo en igualdade de 

oportunidades. 

 

No eido autonómico, a Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade 

de mulleres  e homes, aborda no capítulo VI a igualdade laboral, 

establecendo no seu artigo 23  o Programa de apoio ás empresas con plans 

de igualdade, con medidas como o  outorgamento de subvencións; a 

concesión do distintivo de excelencia en políticas de  igualdade, ou a 

preferencia na concesión de contratos con esta Administración. 

 

Como un paso máis na efectiva consecución de ditos obxectivos de 

igualdade, aprobouse no Parlamento de Galicia a Lei  2/2007 do 28 de 

marzo do traballo en igualdade das mulleres de Galicia. Unha lei 

consensuada coas organizacións empresariais e sindicais, cos municipios, 

coas asociacións de mulleres, coa sociedade civil.  
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Unha lei que avanza propostas para introducir a igualdade de forma 

transversal na esfera laboral, que aposta pola plena incorporación das 

mulleres en clave de igualdade no mundo do traballo e da empresa, que 

considera a homes e mulleres imprescindibles para o crecemento 

económico e para o incremento do tecido produtivo. 

 

O empresariado galego non pode nin quere anquilosarse no pasado. A súa 

responsabilidade como parte fundamental da economía e da sociedade da 

nosa  comunidade debe atender ás novas esixencias sociais que implican a 

asunción do  principio de igualdade como parte vertebradora das políticas 

empresariais deste  país.  

 

Os datos estatísticos do mercado de traballo e a análise da evolución da 

actividade, ocupación e desemprego, especialmente no referido ás mulleres, 

reflicten que existen diferenzas significativas en termos de igualdade. 

Segundo os últimos datos do estudo sobre salarios do Instituto Galego de 

Estatística (IGE), correspondentes ao ano 2015, a retribución anual media 

bruta na comunidade para os homes roldaba os 20.000 euros, mentres que a 

das mulleres superaba por pouco os 15.500, o que se traduce en que estas 

gañaban un 22,1 % menos que os homes. Unha situación especialmente 

preocupante nas menores de 30 anos, onde as taxas de temporalidade se 

disparan por encima do 60 % independentemente do nivel de preparación.  

Igual de preocupante é que un 42 % das desempregadas, ao redor de 

17.400, que están a buscar un posto leven máis de dous anos tentándoo, o 

que provoca que algunhas desistan no seu intento e se desliguen do 

mercado laboral. 

 

Fundamental é tamén a promoción da participación das mulleres nos 

consellos de administración das empresas, que seguen a pesares de termos 

un nivel de formación superior aos dos homes, infrarepresentadas nestes 

órganos e en outros postos de alta dirección. En moitos casos esta 

discriminación obedece ao que se coñece como “mobbing maternal”,  

entendido como toda discriminación laboral da muller polo feito de ser nai,  

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista consideramos que esta 

preocupante situación require intensificar os esforzos para a posta en 

marcha de accións positivas concretas que eliminen as diferenzas nas 
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condicións de traballo e, en particular na remuneración entre mulleres e 

homes. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cantas notas públicas favorables, e recomendacións sobre o incremento 

gradual da participación das mulleres nos consellos de administración, 

emitiu o Goberno galego ao respecto durante o ano 2016? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  María Luisa Pierres López 

  Julio Torrado Quintela 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 12:43:55 

 
María Luisa Pierres López na data 10/08/2017 12:44:00 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 12:44:04 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2017 12:44:09 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/08/2017 12:44:13 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2017 12:44:15 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Julio Torrado 

Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A desigualdade entre mulleres e homes ten o seu reflexo como noutros 

moitos ámbitos, no mundo do traballo e nas relacións interpersoais que no 

mesmo se articulan conformando unha distinta posición de saída en canto 

ás oportunidades de acceso a un emprego de calidade, principalmente 

naqueles sectores mellor remunerados, así como no desenvolvemento da 

súa carreira profesional. 

 

Os datos estatísticos do mercado de traballo e a análise da evolución da 

actividade, ocupación e desemprego, especialmente no referido ás mulleres, 

reflicten que existen diferenzas significativas en termos de igualdade. 

Segundo os últimos datos do estudo sobre salarios do Instituto Galego de 

Estatística (IGE), correspondentes ao ano 2015, a retribución anual media 

bruta na comunidade para os homes roldaba os 20.000 euros, mentres que a 

das mulleres superaba por pouco os 15.500, o que se traduce en que estas 

gañaban un 22,1 % menos que os homes. Unha situación especialmente 

preocupante nas menores de 30 anos, onde as taxas de temporalidade se 

disparan por encima do 60 % independentemente do nivel de preparación.  

Igual de preocupante é que un 42 % das desempregadas, ao redor de 

17.400, que están a buscar un posto leven máis de dous anos tentándoo, o 

que provoca que algunhas desistan no seu intento e se desliguen do 

mercado laboral. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista consideramos que esta 

preocupante situación require intensificar os esforzos para a posta en 

marcha de accións positivas concretas que eliminen as diferenzas nas 

condicións de traballo e, en particular na remuneración entre mulleres e 

homes. 

 

No referente ao emprego, o traballo, a formación profesional e ámbitos  

relacionados, existen directivas de importantes repercusións, que van dende  
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a 75/117/CEE, relativa ao principio de igualdade na retribución, ata a 

Directiva  2006/54/CE.  O obxectivo desta última é simplificar, modernizar 

e mellorar a  lexislación comunitaria no ámbito da igualdade de trato entre 

homes e mulleres  en asuntos de emprego e ocupación, reunindo nun único 

texto as disposicións das directivas sobre este tema, co fin de facelas máis 

claras e eficaces. A  través delas se foron recollendo as necesidades de 

regulamentación nas  políticas económicas dos estados e na vida laboral de 

homes e mulleres. 

 

O Tratado de Amsterdam, que entrou en vigor en 1999, marcou un punto 

de  inflexión en canto á incorporación efectiva do principio de igualdade no 

ámbito  do emprego, ao abrir co seu artigo 141.4 a posibilidade de articular 

accións positivas para as mulleres, de cara a lograr a igualdade real. 

 

No ámbito estatal veuse desenvolvendo unha adaptación normativa extensa 

co obxectivo  de trasladar todo o acervo comunitario existente en materia 

de igualdade entre homes  e mulleres, asunto xa recollido en 1978 pola 

Constitución nos seus artigos 14 e 9.2.  

 

A Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de 

mulleres e  homes, establece no seu título IV, capítulos I ao IV, toda unha 

batería de medidas  para garantir o dereito ao traballo en igualdade de 

oportunidades. 

 

No eido autonómico, a Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade 

de mulleres  e homes, aborda no capítulo VI a igualdade laboral, 

establecendo no seu artigo 23  o Programa de apoio ás empresas con plans 

de igualdade, con medidas como o  outorgamento de subvencións; a 

concesión do distintivo de excelencia en políticas de  igualdade, ou a 

preferencia na concesión de contratos con esta Administración. 

 

Como un paso máis na efectiva consecución de ditos obxectivos de 

igualdade, aprobouse no Parlamento de Galicia a Lei  2/2007, do 28 de 

marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia. Unha lei 

consensuada coas organizacións empresariais e sindicais, cos municipios, 

coas asociacións de mulleres, e coa sociedade civil, que avanza propostas 

para introducir a igualdade de forma transversal na esfera laboral, que 

aposta pola plena incorporación das mulleres en clave de igualdade no 
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mundo do traballo e da empresa, que considera a homes e mulleres 

imprescindibles para o crecemento económico e para o incremento do 

tecido produtivo. Entre os instrumentos descritos nesta norma no título I 

para a consecución da igualdade no traballo, no capítulo II figura a 

descrición e as funcións da Unidade Administrativa de Igualdade do 

departamento da Administración autonómica competente en materia de 

traballo, como órgano encargado de integrar a dimensión de xénero no 

ámbito do citado departamento. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Nas revisións dos convenios colectivos dende a perspectiva de xénero das 

que se encarga a Unidade Administrativa de Igualdade, a presenza de 

cantas cláusulas discriminatorias comunicou, durante a pasada lexislatura, á 

Comisión Consultiva Autonómica para a Igualdade entre Mulleres e Homes 

na negociación colectiva? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  María Luisa Pierres López 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 12:46:57 

 
María Luisa Pierres López na data 10/08/2017 12:47:03 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 12:47:07 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Julio Torrado 

Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A desigualdade entre mulleres e homes ten o seu reflexo como noutros 

moitos ámbitos, no mundo do traballo e nas relacións interpersoais que no 

mesmo se articulan conformando unha distinta posición de saída en canto 

ás oportunidades de acceso a un emprego de calidade, principalmente 

naqueles sectores mellor remunerados, así como no desenvolvemento da 

súa carreira profesional. 

 

Os datos estatísticos do mercado de traballo e a análise da evolución da 

actividade, ocupación e desemprego, especialmente no referido ás mulleres, 

reflicten que existen diferenzas significativas en termos de igualdade. 

Segundo os últimos datos do estudo sobre salarios do Instituto Galego de 

Estatística (IGE), correspondentes ao ano 2015, a retribución anual media 

bruta na comunidade para os homes roldaba os 20.000 euros, mentres que a 

das mulleres superaba por pouco os 15.500, o que se traduce en que estas 

gañaban un 22,1 % menos que os homes. Unha situación especialmente 

preocupante nas menores de 30 anos, onde as taxas de temporalidade se 

disparan por encima do 60 % independentemente do nivel de preparación.  

Igual de preocupante é que un 42 % das desempregadas, ao redor de 

17.400, que están a buscar un posto leven máis de dous anos tentándoo, o 

que provoca que algunhas desistan no seu intento e se desliguen do 

mercado laboral. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista consideramos que esta 

preocupante situación require intensificar os esforzos para a posta en 

marcha de accións positivas concretas que eliminen as diferenzas nas 

condicións de traballo e, en particular na remuneración entre mulleres e 

homes. 

 

No referente ao emprego, o traballo, a formación profesional e ámbitos  

relacionados, existen directivas de importantes repercusións, que van dende  
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a 75/117/CEE, relativa ao principio de igualdade na retribución, ata a 

Directiva  2006/54/CE.  O obxectivo desta última é simplificar, modernizar 

e mellorar a  lexislación comunitaria no ámbito da igualdade de trato entre 

homes e mulleres  en asuntos de emprego e ocupación, reunindo nun único 

texto as disposicións das directivas sobre este tema, co fin de facelas máis 

claras e eficaces. A  través delas se foron recollendo as necesidades de 

regulamentación nas  políticas económicas dos estados e na vida laboral de 

homes e mulleres. 

 

O Tratado de Amsterdam, que entrou en vigor en 1999, marcou un punto 

de  inflexión en canto á incorporación efectiva do principio de igualdade no 

ámbito  do emprego, ao abrir co seu artigo 141.4 a posibilidade de articular 

accións positivas para as mulleres, de cara a lograr a igualdade real. 

 

No ámbito estatal veuse desenvolvendo unha adaptación normativa extensa 

co obxectivo  de trasladar todo o acervo comunitario existente en materia 

de igualdade entre homes  e mulleres, asunto xa recollido en 1978 pola 

Constitución nos seus artigos 14 e 9.2.  

 

A Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de 

mulleres e  homes, establece no seu título IV, capítulos I ao IV, toda unha 

batería de medidas  para garantir o dereito ao traballo en igualdade de 

oportunidades. 

 

No eido autonómico, a Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade 

de mulleres  e homes, aborda no capítulo VI a igualdade laboral, 

establecendo no seu artigo 23  o Programa de apoio ás empresas con plans 

de igualdade, con medidas como o  outorgamento de subvencións; a 

concesión do distintivo de excelencia en políticas de  igualdade, ou a 

preferencia na concesión de contratos con esta Administración. 

 

Como un paso máis na efectiva consecución de ditos obxectivos de 

igualdade, aprobouse no Parlamento de Galicia a Lei  2/2007, do 28 de 

marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia. Unha lei 

consensuada coas organizacións empresariais e sindicais, cos municipios, 

coas asociacións de mulleres, e coa sociedade civil, que avanza propostas 

para introducir a igualdade de forma transversal na esfera laboral, que 

aposta pola plena incorporación das mulleres en clave de igualdade no 
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mundo do traballo e da empresa, que considera a homes e mulleres 

imprescindibles para o crecemento económico e para o incremento do 

tecido produtivo. Entre os instrumentos descritos nesta norma no título I 

para a consecución da igualdade no traballo, no capítulo II figura a 

descrición e as funcións da Unidade Administrativa de Igualdade do 

departamento da Administración autonómica competente en materia de 

traballo, como órgano encargado de integrar a dimensión de xénero no 

ámbito do citado departamento. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que propostas realizou, durante a pasada lexislatura, a Unidade 

Administrativa de Igualdade para garantir a efectividade do principio de 

igualdade entre mulleres e homes no ámbito laboral, tanto público como 

privado en Galicia, en especial a respecto da igualdade das retribucións 

salariais e extrasalariais? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  María Luisa Pierres López 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Julio Torrado 

Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A nosa sociedade enfróntase ao reto de asumir e  propiciar que as mulleres 

desenvolvan un papel máis activo nos ámbitos públicos,  económicos e, 

especialmente, nos postos que implican a toma de decisións socialmente  

importantes, pois un dos principais obstáculos para o afianzamento do 

principio de igualdade, na sociedade galega actual é a desigualdade no 

acceso aos postos de responsabilidade e toma de decisións no ámbito do 

traballo e a inserción, permanencia  e promoción no emprego das mulleres. 

 

Este cambio na estrutura social non é só un cambio económico, senón que 

vén acompañado dun novo contrato social baseado en compartir as 

responsabilidades e  funcións. As mulleres convertéronse, precisamente, 

nun dos motores deste cambio transgredindo positivamente os roles 

tradicionais e incorporándose a todos os ámbitos públicos. E esta é, en 

definitiva, a maior achega que están a facer tanto a  favor do mercado de 

traballo como da sociedade. 

 

Os datos estatísticos do mercado de traballo e a análise da evolución da 

actividade, ocupación e desemprego, especialmente no referido ás mulleres, 

reflicten que existen diferenzas significativas en termos de igualdade.  

 

Segundo os últimos datos do estudo sobre salarios do Instituto Galego de 

Estatística (IGE), correspondentes ao ano 2015, a retribución anual media 

bruta na comunidade para os homes roldaba os 20.000 euros, mentres que a 

das mulleres superaba por pouco os 15.500, o que se traduce en que estas 

gañaban un 22,1 % menos que os homes. Unha situación especialmente 

preocupante nas menores de 30 anos, onde as taxas de temporalidade se 

disparan por encima do 60 % independentemente do nivel de preparación.   

 

Igual de preocupante é que un 42 % das desempregadas, ao redor de 

17.400, que están a buscar un posto leven máis de dous anos tentándoo, o 
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que provoca que algunhas desistan no seu intento e se desliguen do 

mercado laboral. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista consideramos que esta 

preocupante situación require intensificar os esforzos para a posta en 

marcha de accións positivas concretas que eliminen as diferenzas nas 

condicións de traballo e, en particular na remuneración entre mulleres e 

homes. 

 

Pero esta achega para o cambio require do apoio das institucións, xa que o  

enorme esforzo realizado para situar aos distintos colectivos de mulleres 

nunha situación igualitaria ante o emprego está condicionado pola 

existencia de múltiples  barreiras sociais e culturais que aínda dificultan a 

mellora da ocupabilidade e a plena  incorporación ao ámbito laboral.  

 

Estes obstáculos, baseados en estereotipos profundamente enraizados 

actúan a través  dos roles sociais nas persoas que ofrecen emprego como 

freos para a contratación, e se traducen na cronificación de situacións de 

desigualdade e na perpetuación de condicións discriminatorias. 

 

No referente ao emprego, o traballo, a formación profesional e ámbitos  

relacionados, existen directivas de importantes repercusións, que van dende  

a 75/117/CEE, relativa ao principio de igualdade na retribución, ata a 

Directiva  2006/54/CE. O obxectivo desta última é simplificar, modernizar 

e mellorar a  lexislación comunitaria no ámbito da igualdade de trato entre 

homes e mulleres  en asuntos de emprego e ocupación, reunindo nun único 

texto as disposicións das directivas sobre este tema, co fin de facelas máis 

claras e eficaces. A  través delas se foron recollendo as necesidades de 

regulamentación nas  políticas económicas dos estados e na vida laboral de 

homes e mulleres. 

 

O Tratado de Amsterdam, que entrou en vigor en 1999, marcou un punto 

de  inflexión en canto á incorporación efectiva do principio de igualdade no 

ámbito  do emprego, ao abrir co seu Art. 141.4 a posibilidade de articular 

accións positivas para as mulleres, de cara a lograr a igualdade real. 

 

No ámbito estatal veuse desenvolvendo unha adaptación normativa extensa 

co obxectivo  de trasladar todo o acervo comunitario existente en materia 
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de igualdade entre homes  e mulleres, asunto xa recollido en 1978 pola 

Constitución nos seus artigos 14 e 9.2.  

 

A Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de 

mulleres e  homes, establece no seu título IV, capítulos I ao IV, toda unha 

batería de medidas para garantir o dereito ao traballo en igualdade de 

oportunidades. 

 

No eido autonómico, a Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade 

de mulleres  e homes, aborda no capítulo VI a igualdade laboral, 

establecendo no seu Art. 23  o Programa de Apoio ás Empresas con plans 

de igualdade, con medidas como o  outorgamento de subvencións; a 

concesión do distintivo de excelencia en políticas de  igualdade, ou a 

preferencia na concesión de contratos con esta Administración. 

 

Como un paso máis na efectiva consecución de ditos obxectivos de 

igualdade, aprobouse no Parlamento de Galicia a Lei  2/2007, do 28 de 

marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia. Unha lei 

consensuada coas organizacións empresariais e sindicais, cos municipios, 

coas asociacións de mulleres, coa sociedade civil.  

 

O empresariado galego non pode nin quere anquilosarse no pasado. A súa  

responsabilidade como parte fundamental da economía e da sociedade da 

nosa  comunidade debe atender ás novas esixencias sociais que implican a 

asunción do  principio de igualdade como parte vertebradora das políticas 

empresariais deste  país. 

 

Nese senso, a Lei  2/2007 do 28 de marzo do traballo en igualdade das 

mulleres de Galicia  contempla no Capítulo I do Título II “Promoción da 

igualdade nas empresas”, o apoio económico e técnico para a implantación 

voluntaria de plans de igualdade ou doutras medidas de promoción da 

igualdade. 
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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: 

 

Durante a IX lexislatura, a cantas empresas e por que importe prestou o 

Goberno galego apoio económico e técnico para a implantación voluntaria 

de plans de igualdade ou doutras medidas de promoción da igualdade? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  María Luisa Pierres López 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 12:49:56 

 
María Luisa Pierres López na data 10/08/2017 12:50:02 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 12:50:06 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Julio Torrado 

Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A nosa sociedade enfróntase ao reto de asumir e  propiciar que as mulleres 

desenvolvan un papel máis activo nos ámbitos públicos,  económicos e, 

especialmente, nos postos que implican a toma de decisións socialmente  

importantes, pois un dos principais obstáculos para o afianzamento do 

principio de igualdade, na sociedade galega actual é a desigualdade no 

acceso aos postos de responsabilidade e toma de decisións no ámbito do 

traballo e a inserción, permanencia  e promoción no emprego das mulleres. 

 

Este cambio na estrutura social non é só un cambio económico, senón que 

vén acompañado dun novo contrato social baseado en compartir as 

responsabilidades e  funcións. As mulleres convertéronse, precisamente, 

nun dos motores deste cambio transgredindo positivamente os roles 

tradicionais e incorporándose a todos os ámbitos públicos. E esta é, en 

definitiva, a maior achega que están a facer tanto a  favor do mercado de 

traballo como da sociedade. 

 

Os datos estatísticos do mercado de traballo e a análise da evolución da 

actividade, ocupación e desemprego, especialmente no referido ás mulleres, 

reflicten que existen diferenzas significativas en termos de igualdade.  

 

Segundo os últimos datos do estudo sobre salarios do Instituto Galego de 

Estatística (IGE), correspondentes ao ano 2015, a retribución anual media 

bruta na comunidade para os homes roldaba os 20.000 euros, mentres que a 

das mulleres superaba por pouco os 15.500, o que se traduce en que estas 

gañaban un 22,1 % menos que os homes. Unha situación especialmente 

preocupante nas menores de 30 anos, onde as taxas de temporalidade se 

disparan por encima do 60 % independentemente do nivel de preparación.   

 

Igual de preocupante é que un 42 % das desempregadas, ao redor de 

17.400, que están a buscar un posto leven máis de dous anos tentándoo, o 

44306



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 

que provoca que algunhas desistan no seu intento e se desliguen do 

mercado laboral. 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista consideramos que esta 

preocupante situación require intensificar os esforzos para a posta en 

marcha de accións positivas concretas que eliminen as diferenzas nas 

condicións de traballo e, en particular na remuneración entre mulleres e 

homes. 

 

Pero esta achega para o cambio require do apoio das institucións, xa que o  

enorme esforzo realizado para situar aos distintos colectivos de mulleres 

nunha situación igualitaria ante o emprego está condicionado pola 

existencia de múltiples  barreiras sociais e culturais que aínda dificultan a 

mellora da ocupabilidade e a plena  incorporación ao ámbito laboral.  

 

Estes obstáculos, baseados en estereotipos profundamente enraizados 

actúan a través  dos roles sociais nas persoas que ofrecen emprego como 

freos para a contratación, e se traducen na cronificación de situacións de 

desigualdade e na perpetuación de condicións discriminatorias. 

 

No referente ao emprego, o traballo, a formación profesional e ámbitos  

relacionados, existen directivas de importantes repercusións, que van dende  

a 75/117/CEE, relativa ao principio de igualdade na retribución, ata a 

Directiva  2006/54/CE. O obxectivo desta última é simplificar, modernizar 

e mellorar a  lexislación comunitaria no ámbito da igualdade de trato entre 

homes e mulleres  en asuntos de emprego e ocupación, reunindo nun único 

texto as disposicións das directivas sobre este tema, co fin de facelas máis 

claras e eficaces. A  través delas se foron recollendo as necesidades de 

regulamentación nas  políticas económicas dos estados e na vida laboral de 

homes e mulleres. 

 

O Tratado de Amsterdam, que entrou en vigor en 1999, marcou un punto 

de  inflexión en canto á incorporación efectiva do principio de igualdade no 

ámbito  do emprego, ao abrir co seu Art. 141.4 a posibilidade de articular 

accións positivas para as mulleres, de cara a lograr a igualdade real. 

 

No ámbito estatal veuse desenvolvendo unha adaptación normativa extensa 

co obxectivo  de trasladar todo o acervo comunitario existente en materia 
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de igualdade entre homes  e mulleres, asunto xa recollido en 1978 pola 

Constitución nos seus artigos 14 e 9.2.  

 

A Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de 

mulleres e  homes, establece no seu título IV, capítulos I ao IV, toda unha 

batería de medidas para garantir o dereito ao traballo en igualdade de 

oportunidades. 

 

No eido autonómico, a Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade 

de mulleres  e homes, aborda no capítulo VI a igualdade laboral, 

establecendo no seu Art. 23  o Programa de Apoio ás Empresas con plans 

de igualdade, con medidas como o  outorgamento de subvencións; a 

concesión do distintivo de excelencia en políticas de  igualdade, ou a 

preferencia na concesión de contratos con esta Administración. 

 

Como un paso máis na efectiva consecución de ditos obxectivos de 

igualdade, aprobouse no Parlamento de Galicia a Lei  2/2007, do 28 de 

marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia. Unha lei 

consensuada coas organizacións empresariais e sindicais, cos municipios, 

coas asociacións de mulleres, coa sociedade civil.  

 

O empresariado galego non pode nin quere anquilosarse no pasado. A súa  

responsabilidade como parte fundamental da economía e da sociedade da 

nosa  comunidade debe atender ás novas esixencias sociais que implican a 

asunción do  principio de igualdade como parte vertebradora das políticas 

empresariais deste  país. 

 

Nese senso, a Lei  2/2007 do 28 de marzo do traballo en igualdade das 

mulleres de Galicia  contempla no Capítulo I do Título II “Promoción da 

igualdade nas empresas”, o apoio económico e técnico para a implantación 

voluntaria de plans de igualdade ou doutras medidas de promoción da 

igualdade. 
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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: 

 

Cal foi o importe total das axudas convocadas pola Xunta de Galicia 

durante a pasada lexislatura para favorecer a eliminación da 

infrarepresentación laboral feminina coa finalidade de posibilitar a 

participación das mulleres nos ámbitos laborais e empresariais 

tradicionalmente ocupados por homes? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  María Luisa Pierres López 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 12:49:25 

 
María Luisa Pierres López na data 10/08/2017 12:49:31 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 12:49:35 
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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 Lei 10/2013 de inclusión social de Galicia sinala no seu artigo 11 que 

"como regra xeral concederase unha soa renda por domicilio, entendido 

como marco físico de aloxamento da unidade de convivencia da que forma 

parte a persoa titular da prestación". A Xunta vén empregando este criterio 

dunha Risga concedida por domicilio, equiparándoo a unidade familiar, o 

que ten derivado nalgúns conflitos, cando nunha mesma vivenda conviven, 

sobre todo por razóns de aforro económico, varias perceptoras de renda de 

inclusión social que non pertencen á mesma unidade de convivencia. Isto 

está obrigando nalgúns casos a estas persoas a ter que trasladarse a outro 

domicilio. 

 

O Xulgado do Contencioso Administrativo nº1 de Vigo vén de recoñecer o 

dereito dunha muller a recibir esta prestación mesmo compartindo 

domicilio con outra persoa que tamén cobre a Risga pero que non é da súa 

familia. O ditame destaca que o propio artigo 11 da lei define o concepto de 

unidade de convivencia como "o conxunto de persoas que convivan no 

mesmo domicilio e manteñan con respecto á persoa solicitante un vínculo 

por matrimonio ou análoga relación estable, por adopción ou acollemento, 

ou por parentesco de consanguinidade ou afinidade ata o cuarto e segundo 

grao, respectivamente", facendo fincapé en que a conxunción e obriga a 

que concorra unha "específica relación persoal" que neste caso non existía.  

O xuíz sinala que "sería inverosímil que dúas persoas que perciben senllas 

prestacións para eludir a súa exclusión social, tivesen que excluírse 

mutuamente para non incorrer en esaxerada inclusión” 

 

No caso desta muller , a sentenza chega algo tarde, aínda que lle vén dar 

toda a razón na súa reclamación. A demandante viña cobrando os 400 euros 

da Risga dende decembro de 2010, ata que en 2015 comunicou que 

trasladara o seu domicilio a unha vivenda máis económica, que compartía 

con outras persoas que non eran da súa familia, sendo unha delas tamén 

perceptora da Risga. A Xunta de Galicia notificoulle nese momento que lle 

daba seis meses para buscar outro domicilio, no caso de que quixese seguir 
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recibindo esta prestación, polo que presentou unha reclamación, que foi 

denegada, o que a levou a iniciar a vía xudicial para defender o seu dereito. 

Con todo, en maio de 2016 a muller mudouse a outra vivenda, na que 

reside soa, para poder seguir percibindo a renda. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Tendo en conta a sentenza mencionada na exposición de motivos, ten 

previsto o Goberno galego habilitar algún tipo de mecanismo para que non 

se impida percibir a Risga mesmo compartindo con outra persoa que tamén 

a cobre e que non pertenza a unidade familiar? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 12:53:56 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 12:54:02 
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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. 

 

En decembro de 2006, despois de meses de traballo das forzas políticas 

parlamentarias, coa participación das comunidades autónomas, as entidades 

locais, os axentes sociais, e o movemento asociativo, aprobábase a Lei 

39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención 

ás persoas en situación de dependencia. 

 

Esta lei recoñecía un novo dereito subxectivo: o das persoas que non poden 

valerse por si mesmas a ser atendidas polos poderes públicos. Para poñelo en 

marcha creábase o Sistema para a autonomía e atención á dependencia, que 

contaba cun calendario de implantación que debía despregarse de forma 

gradual ata 2015. 

 

O sistema ofrece un catálogo de servizos e prestacións para a promoción da 

autonomía e a atención ás situacións de dependencia. Entre estas atópase a 

"prestación económica para coidados na contorna familiar e apoio a 

coidadores non profesionais", regulada no artigo 18 da lei que dispón que, 

excepcionalmente, a persoa beneficiaria poderá recibir unha prestación 

económica para ser atendido/a por coidadores/as non profesionais, cando estea 

a ser atendido pola súa contorna familiar, e sempre que se dean condicións 

adecuadas de convivencia e de habitabilidade da vivenda e así o estableza o 

seu Programa Individual de Atención. 

 

Unha das primeiras medidas do Goberno do Partido Popular foi a decisión de 

paralizar o calendario de aplicación da lei impedindo a case 400.000 persoas 

con dependencia moderada acceder a unha prestación ou servizo, tal e como 

estaba previsto. Posteriormente, nos orzamentos xerais do Estado para 2012, o 

Goberno eliminou a partida para o nivel acordado que ascendía a 283 millóns 

de euros, o que volveu suceder nos orzamentos de 2013, 2014, 2015 e 2016. 

 

Continuando co proceso de desmantelamento do sistema, o Real decreto-lei 

20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria 

e de fomento da competitividade introduciu numerosas modificacións na Lei 
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39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención 

ás persoas en situación de dependencia. 

 

Entre estas modificacións destaca a supresión dos dous niveis en que se 

dividía cada grao; a redución nun 13 % da achega da Administración xeral do 

Estado para o financiamento do nivel mínimo de protección; a redución nun 

15 % da prestación económica por coidados na contorna familiar. 

 

O Real decreto-lei 20/2012 modificou tamén a regulación do convenio 

especial no Sistema da Seguridade Social dos coidadores e coidadoras non 

profesionais das persoas en situación de dependencia. Os convenios especiais 

pasan a ter carácter voluntario e as correspondentes cotizacións á Seguridade 

Social pasan a ser a cargo exclusivamente do subscritor. 

 

Esta medida afectou a unhas 180.000 persoas que tiñan subscrito o convenio 

especial, das cales, o 92 % son mulleres. Estas coidadoras viron eliminado o 

recoñecemento ao seu labor que se produciu coa aprobación da lei, á vez que 

se esfumaban as súas expectativas de xerar unha pensión que lles garantise 

uns ingresos na etapa final das súas vidas. Na actualidade, despois de reducir a 

contía da prestación e eliminar a cotización a cargo do sistema, en España son 

menos de 10.000 as persoas que se manteñen en alta no convenio especial de 

coidadores e coidadoras non profesionais de persoas en situación de 

dependencia, asumindo elas o seu pago. 

 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Segundo as estimacións da Xunta de Galicia, cantas mulleres se viron 

afectadas polos cambios na regulación do convenio especial no Sistema da 

Seguridade Social das coidadoras non profesionais das persoas en situación de 

dependencia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 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: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 12:55:02 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 12:55:08 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Raúl 

Fernández Fernández, 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. 

 

No DOG do 27 de xuño de 2016 a Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza publicou a Orde do 14 de xuño de 2016 

pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de 

subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, dentro do Plan 

específico extraordinario de investimentos destinados á mellora de 

infraestruturas e equipamentos nos concellos de Galicia. 

 

A dita orde de subvencións dotada de dous millóns de euros estaba dirixida 

aos concellos de menos de 10.000 habitantes e para investimentos de 

mellora de infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos 

vinculados á prestación de servizos municipais: 

 

 Obras de saneamento e abastecemento de auga. 

 Pavimentación de vías públicas municipais. 

 Reformas de edificios e instalacións municipais. 

 Dotación de equipamentos relacionados con calquera das liñas 

anteriores. 

 

Polo que se trata de axudas importantes para que os nosos concellos poidan 

acadar unha serie de servizos municipais que facilitan a vida da nosa 

cidadanía. 

 

O curioso é que o Goberno galego fai esta convocatoria en réxime de 

concorrencia non competitiva, amparándose na Lei 9/2007, do 13 de xuño, 

que no seu artigo 19.2 establece que as bases reguladoras das convocatorias 

de axuda poderán executar o requisito de fixar unha orde de prelación entre 

as solicitudes presentadas. Establecendo unha importante desigualdade de 

oportunidades entre os concellos potencialmente beneficiarios, acadando a 
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axuda o que chega antes ou ten antes a información. 

O crédito inicial esgotouse, segundo a Resolución do 28 de xullo de 2016, e 

o 16 de agosto de 2016 publícase a Orde do 9 de agosto pola que se amplía 

o crédito existente en 455.000,69 €. 

 

No DOG do 21 de marzo publicábase a Resolución do 24 de febreiro de 

2017, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se fan 

públicas as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 14 de xuño de 2016 

pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de 

subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, dentro do Plan 

específico extraordinario de investimentos destinado á mellora de 

infraestruturas e equipamentos nos concellos de Galicia (Diario Oficial de 

Galicia número 120, do 27 de xuño). Ao revisar o listado de concellos que 

resultaron beneficiados por estas axudas, puidemos constatar o que xa 

advertíramos dende o Grupo Socialista no momento da publicación da 

convocatoria, que baixo a utilización do procedemento de concorrencia non 

competitiva, agóchase a intención do Goberno galego de empregar o seu 

orzamento para facer partidismo, e beneficiar aos concellos gobernados 

polo PP, algo que resulta especialmente escandaloso no caso da provincia 

de Ourense, onde das 23 axudas concedidas, 21 foron a parar a concellos 

gobernados polo PP. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Por que considera a Xunta de Galicia que dos/das 

beneficiarios/beneficiarias destas axudas, case o 100 % foron a parar a 

concellos gobernados polo PP? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Raúl Fernández Fernández 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 
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Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 12:56:49 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/08/2017 12:56:54 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/08/2017 12:56:56 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2017 12:57:02 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2017 12:57:08 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, 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. 

 

No ano 1969, rematado o que en Ourense é coñecido como “edificio da 

Torre”, a caixa de aforros propietaria deste, e en compensación polos 

problemas urbanísticos xurdidos derivados da construción do mesmo, 

cedeu varias dependencias deste edificio, que foi declarado “edificio 

singular”, á cidade. Nun deses locais, na entreplanta, asentouse o Ateneo, 

cuxo aluguer pagaba primeiro o Ministerio de Información e Turismo, e 

posteriormente a Xunta de Galicia.  

 

O Ateneo, nunha época na que o debilitamento da ditadura comezaba a ser 

patente, fomentou as actividades de oposición ao franquismo favorecendo a 

confluencia de diversos movementos de protesta, sendo dende os seus 

inicios un verdadeiro reduto para debater en liberdade, e un referente de 

tolerancia e diversidade. Este espazo aberto á sociedade aglutinou a 

persoeiros do mundo da cultura e da sociedade ourensán tan insignes coma 

os escritores Vicente Risco e Blanco Amor, o doutor Cabaleiro Goás, o 

pintor Xaime Quesada, ou aos políticos Celso Montero e Peña-Rey. Coa 

chegada da democracia o Ateneo mantivo a súa acción, formando parte da 

súa programación actividades culturais, roldas de prensa de plataformas 

cidadás, actos de solidariedade, debates políticos, ou actividades varias 

como campionatos de xadrez.  

 

O ano 2010 marcou o comezo dun camiño complicado e complexo que 

chega ata o día de hoxe, cun futuro incerto para a supervivencia da 

entidade. Unha orde de desaloxo, froito de intereses urbanísticos e 

económicos ante a que a Xunta de Galicia reaccionou con resignación e 

complicidade, obrigaba ao Ateneo a abandonar os seus locais históricos, o 

que supoñía ter que asumir un custo ata entón inexistente: o pago dun 

aluguer. Finalmente en novembro do ano 2011 prodúcese o desaloxo do 

espazo que viña ocupando tradicionalmente esta institución.  

Tras idas e vindas, o Ateneo instalouse finalmente, compartindo local co 
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Club de Tenis de Ramirás, quen lles cedeu parte das instalacións. Pero en 

2014, o baixo no que se atopa foi posto á venda, e cando esta se produza, se 

os novos donos non permiten ao Ateneo continuar, a entidade enfrontarase, 

con toda probabilidade, ao final do seu camiño, xa que lle resultará moi 

difícil atopar outro espazo cuxo custo poida asumir.  

 

Neste contexto, o 9 de marzo de 2016 aprobouse na Comisión 4ª de 

Educación e Cultura unha proposición non de lei do Grupo Parlamentario 

Socialista, segundo a cal se chegaba ao seguinte acordo: “O Parlamento 

galego insta a Xunta de Galicia a consultar co Ministerio de Facenda do 

Estado Español o rexistro de locais baleiros de titularidade pública, para 

que se abra un proceso de negociación encamiñado a dotar dun local ao 

Ateneo de Ourense para que continúe coa súa actividade sen ánimo de 

lucro garantindo que os contactos se produzan no prazo máximo dun mes”.  

 

Posteriormente, preguntado polo Grupo Parlamentario Socialista no Pleno 

do Parlamento de Galicia sobre a situación no que se atopaban as 

negociacións para dotar ao Ateneo de Ourense dun local, o conselleiro de 

Cultura afirmaba que “o 20 de abril a consellería recibira unha  notificación 

da Delegación de Economía e Facenda onde se comunicaba que, tendo en 

conta as características do espazo demandado e tendo en conta o inventario 

de bens que tiña a Axencia Tributaria, a Axencia Estatal en Ourense non 

dispuña de locais baleiros adecuados ás necesidades demandadas”, ao 

tempo que recoñecía que “existen locais, pero agora hai que ver se eses 

locais que existen cumpren os requisitos demandados e comunicados por 

parte da directiva á consellería”. 

 

Recentemente o Ateneo de Ourense recibiu a notificación de desaloxo do 

local provisional que ocupaban ata o de agora, que deberán abandonar 

antes do día 10 de abril deste ano. 

 

Na Comisión 4ª do Parlamento de Galicia celebrada o pasado 24 de marzo,  

aprobouse de xeito unánime unha iniciativa do Grupo Parlamentario 

Socialista na que se instaba a Xunta de Galicia a “dotar ao ateneo, antes de 

que remate o ano 2017, dun espazo de titularidade pública, axeitado e coas 

condicións requiridas para que esta entidade continúe coa súa actividade 

sen ánimo de lucro”. 
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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: 

 

Tendo en conta o acordo acadado no Parlamento de Galicia, cando ten 

previsto o Goberno galego dotar dun local definitivo ao Ateneo de 

Ourense? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  Concepción Burgo López 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 12:57:46 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/08/2017 12:57:52 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 10/08/2017 12:57:57 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 10/08/2017 12:58:01 
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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. 

 

O dereito á prestación farmacéutica está recollido dentro do catálogo de 

prestacións do Sistema Nacional de Saúde. 

 

O artigo 107 da Lei xeral da Seguridade Social establece a participación 

dos beneficios no prezo dos medicamentos dispensados pola acción 

protectora da seguridade social, encomendado ao Goberno a determinación 

da súa contía. 

 

O artigo 2 do Real decreto 945/1978 do 14 de abril, que regula a achega do 

beneficiario da Seguridade Social na dispensación das especialidades 

farmacéuticas, estableceu o réxime xeral de copago de medicamentos, 

establecendo gratuidade da prestación farmacéutica para 4 casos concretos; 

"tratamentos que se realicen en institucións sanitarias pechadas propias e 

concertadas da Seguridade Social e aos que teñan a súa orixe en accidentes 

de traballo e enfermidades profesionais, e á dispensación aos e ás 

pensionistas da Seguridade Social e traballadores/traballadoras en situación 

de invalidez provisional derivada de enfermidade común e accidente non 

laboral con dereito a prestación farmacéutica da Seguridade Social, 

supostos nos que o beneficiario non realizará achega algunha". 

 

A porcentaxe xeral de copago farmacéutico establecido, modificouse polo 

Real decreto 1605/1980, do 31 de xullo, subindo a achega da persoa 

beneficiaria do 30 % ao 40 %. 

 

O Real decreto 83/1993 do 22 de xaneiro estableceu un copago reducido do 

10 %, a medicamentos para o tratamento de enfermidades crónicas. 

 

A Lei 13/1982 do 7 de abril, de integración social dos minusválidos 

(LISMI) inspirouse e fundamentouse nos dereitos recolleitos no artigo 49 

da Constitución en razón á dignidade e dereitos que amparan ás persoas 

con discapacidade física, psíquica ou sensorial para a súa completa 
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realización persoal e a súa total integración social, para a asistencia e tutela 

necesarias. Así mesmo establece que os poderes públicos realizarán unha 

política de previsión,tratamento, rehabilitación e integración  das e dos 

discapacitados físicos, sensoriais e psíquicos, aos que prestarán a atención 

especializada que requiran e ampararanos especialmente para o goce dos 

dereitos que este título outorga a todos a cidadanía. 

Os artigos 12 e 13 da LISMI, regulan en sistema de prestacións sociais e 

económicas, establecendo que a acción protectora comprenderá entre 

outros, a asistencia sanitaria e prestación farmacéutica, que será prestada 

polos servizos sanitarios do sistema da Seguridade Social, coa extensión, 

duración e condicións que regulamentariamente se determinen. 

 

As persoas beneficiarias do sistema especial de prestacións asistenciais e 

económicas estarán exentos de abono de achega polo consumo de 

especialidades farmacéuticas. 

 

En desenvolvemento dos referidos artigos, o Real decreto 383/1984 

estableceu e regulou o sistema especial de prestacións sociais e 

económicas, establecendo, no seu artigo 6, que na prestación farmacéutica, 

a dispensación de medicamentos será gratuíta para os persoas con 

discapacidade en grao igual ou superior ao 33 %. 

 

A gratuidade de medicamentos non se está aplicando por igual en todo o 

territorio nacional nin a todas as persoas con discapacidade cun grado igual 

ou superior ao 33 %, xa que aos menores de idade con discapacidade non 

se lles está aplicando a gratuidade establecida, salvo en Castela a 

Comunidade Autónoma de Estremadura e no País Valenciano, que xa 

contan con regulación propia eximindo o copago farmacéutico e dos 

produtos ortoprotésicos aos nenos e nenas con discapacidade. 

 

Os nenos e nenas con discapacidade que non son pensionistas ou 

fillos/fillas de pensionistas pagan o 40 % do prezo dos seus medicamentos. 

 

As familias que teñen fillos ou fillas menores de 18 anos con enfermidades 

raras, graves e/ou discapacidade recoñecida teñen que facer fronte a 

elevados custos sanitarios e asistenciais necesarios para a súa adecuada 

atención. 
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A adquisición de medicamentos, cueiros, alimentación específica, 

tratamentos de fisioterapia, logopedia ou material ortoprotésico, entre 

outros, supón un elevado importe económico mensual que moitas familias 

teñen dificultades para afrontar ou directamente non poden asumir. 

A saúde, a aplicación dos tratamentos prescritos e a calidade de vida dos e 

das menores con discapacidade non pode depender do poder adquisitivo da 

familia, nin da Comunidade Autónoma onde residan. Son un dereito 

universal que os poderes públicos deben garantir en todo o territorio 

nacional. 

 

Os e as menores de 18 anos con discapacidade recoñecida e/ou 

enfermidade rara ou grave deberían ter unha tarxeta sanitaria persoal, sendo 

estes e estas menores os titulares da mesma, sen necesidade do 

recoñecemento como beneficiario/beneficiaria; os que lles permitiría ter 

autonomía na súa utilización e que estea dentro do Tipo TSI 001 ou 

equivalente en toda España, co fin de que desde o momento da detección 

da enfermidade estean exentos de calquera copago sanitario, sexa de 

medicamentos que se dispensen en farmacias ou ortoprotésicos, así como, 

calquera outro material ou tratamento que poida prescribir un médico, de 

maneira que aos produtos farmacéuticos ou material ortoprotésico que 

teñan que utilizar non se lles aplique as porcentaxes de achega establecidos, 

copagos, para a súa adquisición. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

  

Ten previsto o Goberno galego, no ámbito das súas competencias, a 

emisión por parte dos servizos de saúde dunha tarxeta sanitaria persoal ás 

persoas menores de idade afectadas por discapacidades recoñecidas ou 

enfermidades raras ou graves? 

 

Pazo do Parlamento, 10 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: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 12:59:06 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 12:59:10 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, 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  Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e 

atención ás persoas en situación de dependencia, que recoñece o dereito á 

promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas dependentes, 

mediante a creación dun Sistema para a Autonomía e Atención á 

Dependencia SAAD. A partir desta lei, incluíuse o ciclo de Atención a 

Persoas en Situación de Dependencia (TAPSD) nos institutos de FP Medio, 

para que formasen e preparasen a futuros coidadores e coidadoras. 

 

A día de hoxe, estes e estas profesionais formadas e os/as futuros/as 

coidadores/as, non poden exercer a súa profesión: non se poden incluír nas 

listas de contratación da Administración pública, non son recoñecidos os 

seus méritos para puntuación,  por non falar do intrusismo laboral.   

 

A través do Real decreto 15/2010 de Galicia, do 4 de febreiro, polo que se 

regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e 

do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á 

dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa Individual 

de Atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos 

competentes, tamén se desenvolve o contido curricular deste Ciclo Medio 

de Formación Profesional e establécense funcións e tarefas do TAPSD. 

 

Como, por exemplo, a Asistencia Persoal, que en Galicia atópase regulada 

na Orde do 2 de xaneiro de 2012 publicada no DOG pola cal se desenvolve 

o Real decreto 15/2010, e a cal se modificou posteriormente por medio da 

Orde do 19 de abril de 2013, tamén publicada no DOG, e no Decreto 

226/2012, do 18 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo 

formativo de grao medio correspondente ao título de técnico/a en Atención 

a Persoas en Situación de Dependencia. Artigo 6. Relación de 

cualificacións e unidades de competencia do Catálogo nacional de 

cualificacións profesionais. 
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As Técnicas/os de Atención a Persoas Dependentes  (TAPSD) son o 

resultado de 2000 horas de formación académica, das cales 410 horas son 

formación en centros de traballo, pero ao acudir  ao mercado laboral estes e 

estas profesionais  acceden a contratos de "xerocultor/a" ou "coidador/a" e 

mesmo de "peón non cualificado" por falla dun convenio sectorial 

específico e por lagoas lexislativas. A estes e estas profesionais resultoulles 

imposible anotarse nas listas de interinidade da Xunta de Galicia, non 

atoparon a opción de indicar a súa titulación, e esta non lles serviu para 

puntuar como formación adxacente para outras categorías profesionais. 

 

É dicir, é un título que existe academicamente pero que laboralmente non 

está recoñecido, non se rexistra no SEPE, nin no SPEG, por falta de 

codificación específica a pesar do que poida parecer ao ver o rexistro de 

certos convenios colectivos laborais. 

 

No exercicio do seu traballo os convenios colectivos aos que se pode 

acoller o/a TAPSD a falla dun propio que recoñezo a súa figura, a súa 

titulación e as súas funcións e aptitudes profesionais, son o XIV Convenio 

Colectivo xeneral de centros e servizos de atención a persoas con 

discapacidade, ou ben o VI Convenio Colectivo marco estatal de servizos 

de atención ás persoas dependentes e desenvolvemento da promoción da 

autonomía persoal, publicado na Resolución do 25 de abril de 2012, da 

Dirección Xeral de Emprego, ou ben no Convenio Colectivo do sector de 

residencias privadas da terceira idade da Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Coñece o Goberno galego a problemática laboral das Técnicas/os de 

Atención a Persoas en Situación de Dependencia (TAPSD)? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 
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Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 13:00:36 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 13:00:41 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2017 13:01:00 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 10/08/2017 13:01:05 
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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. 

 

Toda a lexislación tanto a nivel estatal como a autonómica  establece a 

primacía das medidas de alternativa familiar para todas aquelas persoas 

menores que se atopan en situación de desprotección.  

 

A nivel estatal, a actual Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do 

sistema de protección á infancia e á adolescencia, establece que nas 

actuacións de protección dos menores deben primar as medidas familiares 

fronte ás residenciais, as estables fronte ás temporais, e as consensuadas 

fronte ás impostas. Igualmente establece no artigo 21.3 que “co fin de 

favorecer que a vida do ou da menor desenvólvase nunha contorna familiar, 

prevalecerá a medida de acollemento familiar sobre a de acollemento 

residencial para calquera menor, especialmente para menores de seis anos.  

 

Non se acordará o acollemento residencial para menores de tres anos salvo 

en supostos de imposibilidade, debidamente acreditada, de adoptar nese 

momento a medida de acollemento familiar ou cando esta medida non 

conveña ao interese superior do ou da menor. Esta limitación para acordar 

o acollemento residencial aplicarase tamén aos e ás menores de seis anos 

no prazo máis breve posible. En todo caso, e con carácter xeral, o 

acollemento residencial destes ou destas menores non terá unha duración 

superior a tres meses”. Así mesmo, o Código Civil, no artigo 173 bis, tras a 

modificación realizada pola mencionada lei, redefine as modalidades de 

acollemento familiar en función da súa duración e obxectivos.   

 

Na nosa comunidade, con arranxo ao disposto nos artigos 15.1 e 16.2 da 

Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia, e en aplicación dos 

principios reitores da actuación dos poderes públicos no exercicio das 

funcións de atención e protección á infancia e a adolescencia, para a 

adopción da medida de acollemento especifícase que se dará prioridade á 

utilización do acollemento familiar sobre o residencial.  
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No que atinxe aos acollementos familiares, de xeito adicional á normativa 

vixente, a Consellería de Política Social está a aplicar a Circular nº 5/2010, 

de data 25 de xuño de 2010, e a Instrución do 8 de marzo de 2012, sobre o 

pago dos acollementos familiares. 

 

Existe unha diferenza na retribución dos acollementos en función de se é 

realizado pola familia extensa ou é un acollemento en familia allea, 

supoñendo isto unha clara discriminación da familia extensa con referencia 

a outros tipos de acollementos. 

 

A compensación económica que se abona ás familias acolledoras é de 600 

euros/mes por cada menor acollido menor dun ano, 400 euros/mes por cada 

menor entre 1 e 3 anos, e de 240 euros/mes por menor entre 4 e 18 anos. 

No caso de familia extensa, estas cantidades se modulan en función dos 

ingresos da familia acolledora e do número de menores acollidos. A 

administración, para determinar se unha familia extensa ten ou non dereito 

á remuneración ten en conta o número de menores a acoller.  

 

É dicir, o límite de ingresos aplícase progresivamente en función dos 

menores que pasan a formar parte da unidade familiar. Así, é posible que 

unha familia non teña dereito a unha remuneración se acolle a un só menor, 

pero si se acolle ao segundo.  Hai ademais unha incompatibilidade entre as 

distintas axudas que perciben, como por exemplo, as pensións non 

contributivas.  

 

Por outra banda, respecto dos gastos puntuais, a Circular 1/2013, do 21 de 

maio de 2013 regula o procedemento para a solicitude e xustificación de 

cobertura daqueles gastos, derivados da atención de menores que están 

baixo o sistema público de protección, que excedan dos deberes que 

corresponden aos titulares da garda dos ou das menores e non estean 

cubertos por outro programa ou sistema público. No apartado 3 desta 

circular establécense como beneficiarios/as destes posibles gastos 

extraordinarios as e os menores tutelados en acollemento familiar, en 

familia extensa ou allea. A pesares do cal as familias acolledoras seguen 

sen poder dispor en todo momento de axudas da administración para poder 

facer fronte a determinados gastos que non están cubertos: gastos 

odontolóxicos ou oftalmolóxicos, desprazamentos regulares a puntos de 

encontro para realizar visitas cos proxenitores, clases de reforzo en 
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nenos/nenas con problemas de aprendizaxe, excursións ou viaxes de fin de 

curso de certa contía … 

 

Os puntos de encontro familiar son sete para toda a comunidade galega, 

claramente insuficientes se temos en conta que se dan casos nos que as 

familias teñen que percorrer longas distancias cos menores, o que implica 

que os nenos e nenas perdan horas lectivas e teñan problemas para realizar 

as tarefas escolares, engadindo ademais a carga emocional  e o cansazo, o 

que lles chega a supoñer trastornos do soño. 

 

Hai que recordar que as e os menores en acollemento permanente teñen a 

consideración de fillos, para os efectos de recoñecer a condición de familia 

numerosa, e por tanto, aplícanselles os beneficios establecidos para as 

devanditas familias no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia; as 

familias que acollen menores en situación de tutela ou garda gozan de 

exención total de pago por acceso ás escolas infantís 0-3 dependentes da 

Administración autonómica. Ademais, teñen a posibilidade de acceder a 

unha praza nas devanditas escolas en calquera momento do curso, se o 

acollemento fose iniciado con posterioridade ao peche do prazo de 

solicitude;  son usuarias ou usuarios gratuítos dos comedores escolares 

dependentes da consellería con competencias en materia de educación, 

mentres cursen o ensino básico e o segundo ciclo de educación infantil, sen 

embargo se por zona lles corresponde un centro concertado, os servizos de 

comedor deben ser abonados polas familias.   

 

Ademais, estanse producindo casos nos que os criterios dos técnicos e 

técnicas de menores difiren  non só dunha provincia a outra, senón que 

entre os diferentes equipos da mesma provincia levan a cabo actuacións e 

consideracións diferentes, o que leva a unha distorsión das normas e unha 

indefensión por parte das familias 
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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: 

 

Ten previsto a Xunta de Galicia mudar os criterios establecidos nas 

circulares da Consellería de Política Social, para que nos casos de 

acollementos de menores as prestacións económicas non dependan das 

rendas familiares nin de se existen ou non vínculos de parentesco entre 

os/as acolledores e os/as menores? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 13:02:15 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 13:02:20 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Pleno. 

 

O abuso sexual infantil é unha das formas máis graves de violencia contra a 

infancia e ten como consecuencia efectos devastadores na vida dos nenos e 

as nenas que o sofren.Implica a transgresión dos límitesíntimos e persoais 

do menor, e supón a imposición de comportamentos de contido sexual por 

parte dunha persoa (un adulto ou outro menor de idade) realizado nun 

contexto de desigualdade ou asimetría de poder, habitualmente a través do 

engano, a forza, a mentira ou a manipulación.Pode incluír contacto sexual, 

aínda que tamén actividades sen contacto directo como o exhibicionismo, a 

exposición de nenos ou nenas a material pornográfico, o groomingou a 

utilización ou manipulación de nenos ou nenas para a produción de 

material visual de contido sexual. 

 
 

 Desgraciadamente, e a pesar dos avances na concienciación deste 

problema, seguen sendo moitos máis os casos de malos tratos infantís 

ocultos que aqueles que se detectan.Esta forma de violencia 

é,desgraciadamente,unha realidade máis cotiá do que nos gustaría 

recoñecer, ao mesmo tempo que se trata dunha realidade oculta polo seu 

carácter delituosoinherente (o agresor tentará por todos os medios que os 

seus actos non se revelen), pero tamén polo silencio ao que as vítimas se 

ven condenadas debido ás estratexias de manipulación  exercidas  polo 

abusador, e pola situación de indefensión na que os nenos, nenas, e 

adolescentes, se atopan debido a limitacións propias da súa idade. 

 

Calquera forma de violencia sexual contra os nenos e as nenas é un 

problema social que ten consecuencias na súa vida, na súa contorna e en 

todos e cada un dos contextos nos que se desenvolve a vítima. Por iso é 

polo que os ámbitos para a intervención na protección dos nenos e as nenas 

contra este tipo de violencia deben incluír, dende a familia e a súa contorna 
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social, aos ámbitos educativo, sanitario e policial, así como o lexislativo e 

de políticas públicas. 

 
 

 Co obxectivo de levar a cabo un esforzo común para detectar e notificar 

toda situación de malos tratos á infancia, como única maneira de evitar que 

esta se cronifique e que as secuelas dos malos tratos pasen a ser 

permanentes, o pasado 11 de abril aprobouse por unanimidade na comisión 

5ª do Parlamento de Galicia unha iniciativa deste grupo parlamentario 

transaccionada coa seguinte parte resolutiva:  

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a: 

A) Realizar campañas de prevención da desprotección infantil, en 

especial o maltrato e do abuso sexual. 

- Planificar e programar accións formativas en materia de valoración e 

intervención do maltrato infantil e do abuso sexual infantil. 

- Actualizar o Protocolo de Actuación en Abusos Sexuais a Menores. 

- Desenvolver un programa de asesoramento e coordinación de 

actuacións na atención do maltrato e o abuso sexual infantil. 

B) Que se dirixa ao Goberno de España para realizar unha revisión da 

lexislación en materia de consentimento dos proxenitores para garantir a 

adecuada protección da infancia e garantir o interese superior do menor. 

C) Impulsar un programa específico de asesoramento e coordinación de 

actuacións nas atencións do maltrato e o abuso sexual infantil, contando 

coa colaboración de entidades sen ánimo de lucro e especializadas en 

atención, e protección da infancia. 

 

Ante esta situación, a deputada e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto o Goberno galego actualizar o Protocolo de actuación 

en abusos sexuais a menores? 

 

Pazo do Parlamento, 10 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 10/08/2017 13:55:27 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 13:55:32 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e Juan Manuel Díaz 

Villoslada, 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 discriminación no eido laboral das persoas con discapacidade é 

heteroxénea:condicións laborais desiguais, salarios un 16% inferior aos do 

resto da poboación, niveis educativos máis baixos, e un índice de pobreza 

máis acusado. A crise cebouse cos máis desfavorecidos, pero as persoas 

con discapacidade esixen realizarse como persoas en todos os ámbitos 

sociais, especialmente no laboral, xa que a ninguén se lle escapa que a 

independencia económica supón autonomía, liberdade, prevén e evita a 

exclusión social, permite construír un futuro autosuficiente, e tamén 

funciona coma elemento creador de identidades. A través do emprego as 

persoas con discapacidade non só obteñen un traballo e un salario, senón 

que ocupan un lugar na sociedade, convértense en protagonistas da súa 

propia historia, e acceden ao mercado de bens e servizos deixando de ser 

cidadáns e cidadás dependentes. 

 

Na lexislación española, a cota de reserva nas empresas para as persoas con 

discapacidade é moi baixa en comparación con outros países da Unión 

Europea, o que fai que as empresas con capacidade de contratación de 

traballadores se limiten ao 2% legalmente establecido. Ademais, o módulo 

de cálculo (empresas de 50 ou máis traballadores) fai que moitas  non 

asuman ningún tipo de obrigación, o cal é totalmente contrario ao principio 

de integración; por outra parte, en provincias cuxo tecido empresarial é 

basicamente de Pemes, onde a maior parte das empresas non alcanzan os 

50 traballadores, esta obrigación queda baleira de contido. 

 

O Estatuto de Autonomía de Galicia establece no seu artigo 4.2 que lle 

corresponde aos poderes públicos de Galicia promover as condicións para 

que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos nos que se integra 

sexan reais e efectivas, remover os obstáculos que impidan ou dificulten a 
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súa plenitude e facilitar a participación de todos os galegos e as galegas na 

vida política, económica, cultural e social. 

 

Datos do INE relativos ao emprego das persoas con discapacidade en 

Galicia revelan que a nosa é a comunidade, cun 23,7%, a que ten dentro 

deste colectivo a taxa de actividade máis baixa de todo España, dez puntos 

inferior á media estatal, e case trinta puntos menor que a do resto da 

poboación da nosa comunidade.  

Resulta especialmente relevante a reserva legal para acceder ao emprego 

público, que afecta ao 7% das prazas convocadas cada ano. Dentro desta 

cota á súa vez resérvase o 2% para persoas con discapacidade intelectual, 

cuxa empregabilidade padece aínda máis trabas.  

 

Por primeira vez no ano 2016 convocáronse determinadas prazas da 

Administración autonómica nesta cota (Orde do 25 de febreiro de 2016, 

DOG do 7 de marzo, na categoría 003 -ordenanza e outras-do grupo V de 

persoal laboral da Xunta de Galicia).  

 

A reserva debe estenderse ás listas de interinos, como noutras comunidades 

autónomas. Trátase dunha modificación reclamada de forma especial polas 

organizacións de defensa dos dereitos das persoas con diversidade 

funcional e polo Valedor do Pobo, posto que a contratación temporal ten un 

peso elevado en determinados sectores da administración.Así pois, ambas 

as medidas da Administración autonómica serían un importante avance a 

favor do emprego das persoas con discapacidade intelectual, mesmo no 

ámbito privado, posto que a administración debe representar un papel 

exemplar neste terreo. 

 

Ante esta situación a deputada e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten previsto o Goberno galego estender ás listas de interinos a reserva 

legal para acceder ao emprego público para persoas con discapacidade 

intelectual? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 14:02:20 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 14:02:26 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Abel Losada Álvarez, Raúl Fernández 

Fernández, José Manuel Pérez Seco 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 na Pleno. 

  

A zona industrial das Coiñas, en Ourense, no que na actualidade hai 21 

empresas de diferentes sectores con máis de 500 postos de traballo, é o 

resultado dunha suma de actuacións executadas ao longo dos anos 70 e 80 

do pasado século levadas a cabo á marxe do planeamento urbanístico. 

Como consecuencia da falla de planificación, a día de hoxe estamos ante un 

espazo de carácter industrial desenvolvido sen dotacións e infraestruturas 

axeitadas, e con deficiencias nos servizos de complexa resolución.  

 

Por iso, o Plan xeral de ordenación municipal de Ourense, aprobado 

inicialmente polo Pleno Municipal do 8 de novembro de2013, contemplaba 

importantes actuacións neste ámbito, recollidas no artigo 87 da normativa 

urbanística baixo a denominación Plan especial de mellora do medio 

urbano do polígono empresarial das Coiñas-O Vinteún, coas seguintes 

especificacións: 

 

“O Plan especial desenvólvese no ámbito do polígono empresarial das 

Coiñas-O Vinteún, delimitado en planos de ordenación e coa clasificación 

de solo urbano. O Plan especial terá o carácter dun plan especial de mellora 

e acondicionamento do medio urbano, co obxecto de propiciar unha 

recualificación dos usos de almacenaxe actualmente existentes cara aqueles 

de carácter terciario e empresarial máis acordes coa posición que este 

ámbito representa no novo sistema de accesos á cidade de Ourense e a súa 

integración na trama urbana, así como a mellora do sistema viario, áreas de 

estacionamento, servizos urbanísticos e mellora ambiental. O Plan especial 

manterá o actual índice de intensidade edificatoria, tendo como referencia a 

ordenanza de solo urbano de actividade U.9, cunha altura máxima de tres 

andares, incluído o baixo que poderá ser incrementada nun andar máis por 

razóns de composición urbana. En tanto non se aprobe o presente Plan 
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especial os terreos estarán sometidos ás condicións urbanísticas 

establecidas pola ordenanza U.9 de actividades”. 

 

O 2 de febreiro de 2017 aprobouse no Consello da Xunta o “Acordo polo 

que se autorizaba a subscrición dun convenio de colaboración entre a 

Consellería de Economía, Emprego e Industria, e o Concello de Ourense 

para desenvolver un plan integral de mellora das infraestruturas no 

polígono industrial do Vinteún (As Coiñas), por un importe total de 

700.000,00 €.” 

 

Por iso as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte 

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que actuacións, incluídas no convenio de colaboración asinado co 

Concello de Ourense para desenvolver un plan integral de mellora das 

infraestruturas no polígono industrial das Coíñas, ten previsto levar a cabo 

a Xunta de Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 14:22:53 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/08/2017 14:22:59 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/08/2017 14:23:04 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 10/08/2017 14:23:09 

 
María Luisa Pierres López na data 10/08/2017 14:23:14 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela e Juan Manuel Díaz 

Villoslada, 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 Xunta de Galicia vén desatendendo dende hai anos os equipos de 

valoración da discapacidade (EVO), que son os que determinan o grao de 

discapacidade das persoas que así o solicitan, o que ocasiona retrasos nas 

tramitacións das valoracións, tanto nas solicitudes como nas revisións. En 

moitos casos, a falla de persoal fai que o tempo de espera media das 

persoas usuarias sexa de ano e medio ou dous anos, ocasionando ás persoas 

solicitantes moitos prexuízos no seu día a día: por exemplo para solicitudes 

a respecto de transportes colectivos e prazas de aparcadoiro, nas 

prestacións económicas de persoas maiores e no recoñecemento de dereitos 

en mutualidades. 

 

Ante esta situación os e as socialistas vimos reclamando á Administración 

incrementar os equipos multidisciplinares dos EVO, xa que esta tardanza 

non vén derivada dun pico de traballo senón que é estrutural, o que implica 

que se debería incrementar o número de equipos e crear postos para axilizar 

a xestión dos expedientes de incapacidade. 

 

Recentemente coñecíamos que a Dirección de Recursos Humanos do 

Sergas enviou unha comunicación aos seus e as súas profesionais 

ofrecendo a posibilidade de "participar de forma voluntaria e remunerada, 

fóra da súa xornada laboral, nos recoñecementos do grao de 

discapacidade". O Goberno galego reacciona pois ás reiteradas queixas por 

un problema estrutural nos equipos de valoración de discapacidade, 

ofrecendo un parche a través dun convenio de colaboración Sergas- 

Consellería de Política Social, para que o persoal médico do Sergas, 

mediante horas extras, faga a tarefa que lle corresponde a estes equipos. 

 

 

 

 

44340



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, a deputada e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cal é o tempo medio de espera dunha persoa para ser valorada por un 

Equipo de Valoración de discapacidade?   

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, Abel Losada Alvarez, 
Patricia Vilán Lorenzo, José Manuel Pérez Seco 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. 

 

É unha realidade a falla de rumbo das liñas directrices do urbanismo no noso país 

nas últimas décadas, todo elo mentres nunha gran parte do continente europeo 

emprendían estratexias para definir como integrar os necesarios criterios 

ambientais e sociais na forma de construír as cidades. 

Nos países nórdicos, anglosaxóns e centroeuropeos, o proceso cara o urbanismo 

sustentable pasa pola implicación da cidadanía e do poderoso tecido social na 

definición dos criterios e temas a resolver polo novo urbanismo. 

 

O señor Feijoo anunciou en Bruxelas a solicitude por parte da Xunta de Galicia 

de fondos comunitarios para o financiamento dun proxecto de cara a posta en 

marcha dun ecobarrio sustentable na Ponte, en Ourense. O obxectivo do mesmo 

será o de aproveitar a enerxía xeotérmica e de biomasa para fornecer de enerxía 

renovable a 20.000 persoas, e distribuír unha única rede auga quente e 

calefacción para 35 edificios públicos: incluídos centros de saúde, centros 

educativos, o polígono industrial, a estación de autobuses, a do AVE ou 

instalacións deportivas, así como tamén substituír todas as luminarias ou farois 

en todas as rúas por novas tecnoloxías. 

 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cando ten previsto o Goberno galego presentar o proxecto do ecobarrio da Ponte 

de Ourense? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  Abel Losada Alvarez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  José Manuel Pérez Seco 

  María Luisa Pierres López 
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Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Patricia Vilán Lorenzo e Julio Torrado 

Quintela, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno. 

 

O Fogar Residencial de Cerdedo, no concello de Cerdedo-Cotobade  

(Pontevedra) pertence á rede de Centros de Atención a Persoas Maiores do 

Consorcio Galego de Servizos Sociais e posúe unha capacidade para 18 

usuarios e usuarias. No mesmo establecemento residencial intégrase un 

centro de día, pertencente tamén ao consorcio, con capacidade para 30 

persoas.  

 

A Orde do 13 de abril de 2007 posibilita a integración dun ou máis centros, 

podendo compartir instalacións susceptibles de uso común, sempre que se 

respecte a superficie mínima por usuario/a e se acredite a independencia 

funcional de cada un dos centros. Isto non ocorre no Fogar Residencial de 

Cerdedo, posto que os dous centros non son independentes funcionalmente 

e dubidamos que se respecte a superficie mínima por usuario/a.  

 

A maiores, no centro hai moitas mais deficiencias:  

 

1. Non dispón de medidas de seguridade que impidan a saída dos e das 

residentes con dependencia de tipo cognitivo ao exterior.  

2. Non dispón de medidas de seguridade nos accesos ás escaleiras.  

3. Non existe ningunha sala de visita para os familiares.  

4. Algunha das tres habitacións destinadas a grandes dependentes non 

permiten chegar cunha cadeira de rodas, nin cun guindastre ata a cama e, 

moito menos, cunha padiola.  

5. As camas non teñen rodas, están pegadas ás paredes e para facelas hai 

que levantalas en peso.  

6. Non hai bañeira xeriátrica.  

7. En distintas zonas do edificio as humidades ocupan grandes superficies.  

8. Conta cunha traballadora social que realiza, ademais da función de 

dirección, funcións administrativas, xa que o centro non conta con persoal 

de administración.  
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9. Un dos xerocultores queda so en quenda de noite con 16 residentes con 

diversos graos de dependencia, debendo ocuparse el solo de calquera 

incidencia que ocorra durante a noite.  

10. A única ATS/DUE traballa de luns a venres, polo que as fins de semana 

o centro carece de persoal sanitario que poda realizar curas, administrar 

medicación inxectable ou atender calquera urxencia que poda xurdir.  

11. A única ATS/DUE, que traballa de luns a venres, non está pola noite, 

non fai curas, non recoñece aos e ás pacientes: chama ás familias para que 

os leven a urxencias do centro de saúde. 

12 O centro conta cun catering, pero a empresa leva os menús unicamente 

dous días por semana, ademais hai queixas entre os usuarios pola escaseza 

de alimentos e o estado dos mesmos. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai a Xunta de Galicia do estado no que se atopa o Fogar 

Residencial de Cerdedo (Pontevedra)? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, María Luisa 

Pierres López 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 Convención Internacional sobre os dereitos con discapacidade, aprobada 

o 13 de decembro de 2006 pola Asemblea Xeral de Nacións Unidas, supón 

a consagración do enfoque de dereitos das persoas con discapacidade, de 

modo que considera ás persoas con discapacidade como suxeitos titulares 

de dereitos e que os poderes públicos están obrigados a garantir que o 

exercicio deses dereitos sexa pleno e efectivo. 

 

Este grupo parlamentario recibiu numerosas queixas de colectivos 

afectados e persoas a título individual de que a día de hoxe en Galicia 

seguen existindo importantes limitacións de accesibilidade para as persoas 

con discapacidade, ou con mobilidade reducida para acceder aos servizos 

de transporte ferroviario de viaxeiros en adecuadas condicións de calidade 

e seguridade. 

 

En España dítase o Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, 

polo que se aproba o Texto Refundido da Lei xeral de dereitos das persoas 

con discapacidade e a súa inclusión social, que prevé no seu artigo 27 que: 

 "I. As condicións básicas de accesibilidade e non discriminación das 

persoas con discapacidade para o acceso e utilización dos medios de 

transporte serán esixibles nos prazos e termos establecidos 

regulamentariamente. 

 

Non obstante, as condicións previstas no parágrafo anterior serán esixibles 

para todas as infraestruturas e material de transporte, de acordo coas 

condicións e prazos máximos previstos na disposición adicional terceira, I. 

II. No prazo de dous anos dende a entrada en vigor desta lei, o Goberno 

deberá realizar os estudos integrais sobre a accesibilidade aos diferentes 

medios de transporte, no que se considere máis relevante dende o punto de 

vista da non discriminación e da accesibilidade.” 
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Estando próximo o vencemento deste prazo máximo de esixibilidade das 

condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e 

utilización dos medios de transportes ferroviarios, non temos constancia de 

que en Galicia se realizaran estudos integrais de accesibilidade no 

transporte ferroviario, o que provoca que se cronifiquen as  dificultades de 

mobilidade e seguridade, ademais de xerar incerteza nos colectivos de 

persoas con discapacidade.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai a Xunta de Galicia da accesibilidade para as persoas con 

discapacidade no transporte ferroviario da nosa comunidade? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 16:01:50 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/08/2017 16:01:55 

 
María Luisa Pierres López na data 10/08/2017 16:02:00 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 16:02:03 

 

44348



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  

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. 

No PXOM do ano 2003 da cidade de Ourense clasifícase o ámbito AR43-O 

para equipamento público para expropiar os terreos, que aínda que debía 

non se cedeu ao Concello nos anos 70 como traseiras polas licencias de 

edificacións á Rúa Remedios. 

O último goberno socialista no Concello de Ourense executou o previsto no 

PXOM do ano 2003 e procedeu a expropiar, segregando a parcela: cedendo 

á Consellería de Presidencia 4.000 metros cadrados para a construción do 

edificio xudicial, e ao Sergas outros 4.000 metros cadrados para a 

construción do centro de saúde do Couto. 

O proxecto de reurbanización do entorno da AR43-O quedou rematado en 

febreiro de 2015 con todos os informes e pendente exclusivamente do 

informe de Confederación Hidrográfica, con partida orzamentaria asignada 

en 2015, que non chegou a executarse.  

A instalación sanitaria, cuxas obras recibiu o Sergas en xuño de 2016, non 

poden abrir debido a que está pendente de executarse as obras de 

urbanización da contorna, e que son imprescindibles para que poida contar 

coa correspondente licenza de ocupación 

E aínda que por parte do Sergas se tentou proceder á apertura do centro no 

mes de setembro do ano 2016, tivo que dar marcha atrás ante a advertencia 

do goberno municipal de que non contaría coa licenza de ocupación, polo 

que a súa situación sería ilegal. Recentemente o TSXG ratificou que o 

centro de saúde de O Couto soamente poderá abrirse ao urbanizarse. 

Neste escenario, os veciños e veciñas do barrio do Couto terán que esperar 

a que avancen esas obras de humanización, que aínda non se iniciaron á 

espera da dotación orzamentaria necesaria para facerlle fronte a esta 

actuación. 
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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: 

Que valoración fai a Xunta de Galicia sobre a xestión da apertura do centro 

de saúde do Couto? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

En 1977 créase o Movemento de Obxección de Conciencia (MOC), que 

propón a desobediencia civil como estratexia de resistencia ao 

recrutamento obrigatorio. 

 

Coa chegada do primeiro goberno socialista, en 1984 apróbase a Lei de 

obxección de conciencia, que regula o dereito á obxección de conciencia e 

a obrigatoriedade da prestación social substitutoria. O  movemento de 

insubmisión tivo tamén un seguimento importante, levando ao 

procesamento xudicial de miles de mozos, o que xerou ademais profundas 

discrepancias xudiciais e o colapso do propio sistema institucional. A 

insubmisión como movemento de desobediencia civil masivo non tivo 

parangón en ningún outro país europeo.  

 

Esta corrente de solidariedade e apoio social e político tan ampla levou a 

derrogación do servizo militar obrigatorio, feito que se plasmou no Real 

decreto do 9 de marzo de 2001 aprobado polo Consello de Ministros.  

 

Segundo o decreto, o desenvolvemento do proceso de profesionalización 

requiría o paso automático á reserva dos militares de substitución, así como 

os mozos que tiñan pendentes a prestación por gozar de prórroga ou non ser 

clasificados. 

 

A Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e 

modernización do sistema de Seguridade Social, aprobada polo Goberno 

do presidente Zapatero, contemplaba na súa Disposición adicional vixésima 

oitava o cómputo, a efectos de Seguridade Social, do período de servizo 

militar obrigatorio ou de prestación social substitutoria: 

 

“O Goberno presentará, no prazo dun ano, un proxecto de lei que 

estableza un sistema de compensación á Seguridade Social para que por 

esta poida recoñecerse, a favor das persoas interesadas, un período de 
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asimilación do tempo de servizo militar obrigatorio ou de prestación social 

substitutoria que compense a interrupción das carreiras de cotización 

ocasionada por tales circunstancias, acorde cos incrementos que, no 

ámbito da contributividade, prodúcense nesta lei, e coa sustentabilidade do 

sistema” 

 

Posteriormente a  Lei 22/2013, do 23 de decembro, de orzamentos xerais 

do Estado para 2014, aprazou a aplicación desta disposición que permitiría 

o recoñecemento do tempo investido no servizo militar e a prestación social 

substitutoria. Un aprazamento que se repetiu dende a chegada do Sr. Rajoy 

ao Goberno de España nos orzamentos para o ano 2015, 2016, e tamén 

segundo acabamos de coñecer para o 2017. 

 

Esta medida ía destinada a compensar a interrupción das carreiras de 

cotización ocasionada a xeracións de cidadáns que tiveron que realizar a 

“mili” ou a prestación substitutoria, a diferenza do réxime que hoxe se 

aplica a quen voluntaria ou profesionalmente fai o servizo militar. Os que 

realizaron o servizo militar voluntariamente ou se alistaron ao exército vén 

na actualidade ese tempo no seu historial de cotización, e recoñéceselle ese 

período ao xubilarse anticipadamente, ao contrario dos forzados, o que 

supón un claro agravio comparativo. 

 

Ademais terase en conta o servizo militar obrigatorio ou prestación a 

efectos de cotización, nos seguintes casos:  

 

1. Segundo o previsto nos artigos 207 e 208 da Lei xeral Seguridade 

Social para acceder á xubilación anticipada débese acreditar un 

período mínimo de cotización efectiva e a estes efectos permítese ter 

en conta o período de prestación do servizo militar obrigatorio ou da 

prestación social substitutoria, co límite máximo dun ano en ambos os 

casos.  

2. Para a xubilación parcial (artigo 215 Lei xeral Seguridade Social) 

débese acreditar un período de cotización de trinta e tres anos e só se 

computará o período de prestación do servizo militar obrigatorio ou 

da prestación social substitutoria, co límite máximo dun ano.  

3. No caso dos funcionarios e funcionarias que van acceder ás clases 

pasivas, considerarase o tempo de servizo militar obrigatorio nestes 

dous supostos:  
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a) Si se realizou despois do ingreso como funcionario/a. Aos/ás 

funcionarios/as de carreira que adquiriron tal condición despois do 

cumprimento do servizo militar só se lle computa o exceso do período 

obrigatorio, tanto a efectos de cotización como de antigüidade. 

b) Si se realizou antes de ser funcionario/a, só se terá en conta o que 

exceda do tempo do servizo militar obrigatorio. Aos/ás funcionarios/as de 

carreira que xa tivesen tal condición ao incorporarse ao servizo militar, 

compútaselle o devandito período a efectos de cotización e antigüidade 

(trienios). 

 

En Galicia  recoñécese tamén o tempo do servizo militar para o cómputo 

dos trienios para o persoal laboral 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: 

 

Como valora o Goberno galego que a quen se realizou de maneira 

obrigatoria ou a quen se lle fixo a prestación non se lles recolla ese tempo 

no seu historial de cotización? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 16:04:59 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 16:05:04 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Patricia Vilán 

Lorenzo 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 aplicación da Lei 30/1981, do 7 de xullo, pola que se modifica a 

regulación do matrimonio no Código civil e determínase o procedemento 

para seguir nas causas de nulidade, separación e divorcio, vén poñendo de 

manifesto a insuficiencia dos instrumentos procesuais que o ordenamento 

xurídico ofrece para a resolución dos conflitos derivados das rupturas 

familiares, sobre todo no que se refire a salvagarda do interese superior das 

e dos menores para manter relacións cos proxenitores non custodios e a súa 

familia, á marxe da ruptura. 

 

Esta situación fixo que a Xunta de Galicia afrontase o financiamento, con 

cargo ao Programa de orientación e mediación familiar, dunha rede de 

puntos de encontro para garantir a existencia dun lugar apropiado que 

facilite a relación materno/paterno-filial, asegurando o benestar e a 

seguridade das e dos menores en familias en situacións de conflito. 

 

A súa vez, a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o 

tratamento integral da violencia de xénero, establece no seu artigo 53 que o 

departamento competente en materia de igualdade garantirá a existencia de 

puntos de encontro familiar, como un servizo que facilita e preserva a 

relación entre as e os menores e as persoas das súas familias en situacións 

de crises, e que permite e garante a seguridade e o benestar das nenas e dos 

nenos e facilita o cumprimento do réxime de visitas, dispoñendo ademais 

que as normas e os requisitos a os que terán que axustarse os puntos de 

encontro familiar estableceranse regulamentariamente. 

 

O incremento nos derradeiros anos da demanda dos puntos de encontro 

familiar, transformounos nun recurso imprescindible para a nosa sociedade, 

a pesares do cal seguen sendo poucos (sete en toda a comunidade 

autónoma) e estando mal dotados. 
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Esta falta de medios e de persoal orixina a insuficiencia do recurso, e listas 

de espera que son inaceptables tanto para os nenos e nenas que teñen que 

percorrer longas distancias, o que implica graves prexuízos tanto para a súa 

actividade escolar coma persoal pola carga emocional e o esgotamento 

acumulado; así como para quen ten concedido un réxime de visitas polo 

órgano xudicial, ou a administración. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera a Xunta de Galicia que son suficientes o número de puntos de 

encontro familiar que hai na nosa comunidade autónoma, para levar a cabo 

visitas tuteladas e supervisadas? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 16:06:04 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2017 16:06:09 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Abel Losada Alvarez 
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. 

 

O mércores 19 de abril publicábase no DOG a Resolución do 3 de abril de 

2017, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización 

Demográfica, pola que se procede á publicación das axudas concedidas en 

virtude da Orde do 14 de xuño de 2016 pola que se regulan as bases que 

rexerán a concesión de axudas económicas para creación de escolas 

infantís 0-3 en polígonos industriais e parques empresariais, cofinanciadas 

polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa 

operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en 

réxime de concorrencia competitiva para os anos 2016 e 2017. 

 

Para esta finalidade, propúñase iniciar unha actuación conxunta da 

Administración autonómica e das asociacións empresariais ou entidades 

representativas dun polígono industrial ou parque empresarial onde, a 

solicitude destas últimas, a Xunta de Galicia financie parte do gasto 

derivado da construción dunha escola infantil no recinto dun polígono 

industrial ou parque empresarial e a asociación empresarial ou entidade 

representativa encárguese da súa xestión. 

 

O crédito orzamentario para a concesión de axudas económicas para a 

creación de escolas infantís de 0-3 anos en polígonos industriais e parques 

empresariais é de dous millóns trescentos corenta e tres mil catrocentos 

sesenta e oito euros (2.343.468 €) con cargo á aplicación orzamentaria 

12.02.312B.781.0, distribuído en dúas anualidades, correspondendo 

cincocentos oitenta e cinco mil oitocentos sesenta e sete euros (585.867 €) 

ao ano 2016 e un millón setecentos cincuenta e sete mil seiscentos un euros 

(1.757.601 €) ao ano 2017. 

 

As entidades beneficiarias foron segundo esta resolución, a Fundación 

Parque Científico Tecnológico Río do Pozo, e a Asociación de empresas do 

Polígono Industrial da Tomada, cada unha delas cunha subvención de 
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200.000 euros, deixando sen executar o 83 % do crédito orzamentario total 

previsto. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Tendo en conta o baixo grado de execución do crédito orzamentario para a 

concesión destas axudas económicas, que medidas ten previsto poñer en 

marcha o Goberno galego para  incrementar a creación de escolas infantís 

de 0 a 3 anos en parques empresariais? 

  

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

  Abel Losada Alvarez 

  María Luisa Pierres López 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 16:07:33 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/08/2017 16:07:38 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, José Antonio 

Quiroga Díaz, José Manuel Pérez Seco 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.  

 

No DOG número 17 do 25 de xaneiro de 2017 publicouse a Resolución do 

13 de xaneiro de 2017 pola que se da publicidade ás axudas concedidas ao 

amparo da Orde do 27 de maio de 2016 pola que se convocan para o ano 

2016 as axudas aos plans de reestruturación e reconversión de viñedo en 

Galicia (DOG 106, do 6 de xuño). 

 

A finalidade destas axudas son segundo consta na convocatoria das 

mesmas, superficies de viñedo da Comunidade Autónoma de Galicia 

destinadas á produción de uva para vinificación e para realizar a 

reconversión varietal, reimplantación e melloras das técnicas de xestión de 

viñedos. 

 

A aplicación orzamentaria de ditas axudas é a número13.03.713C.772.1 

dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, dotada cun 

crédito total de 750.000 euros, para o ano 2016, 375.000 euros, para o ano 

2017 e 375.000 euros, para o ano 2018. En total 1.500.000 euros. 

 

Por provincias, a maior parte das e dos beneficiarios (47,17 %) 

correspóndense con Ourense, seguida por Pontevedra, Lugo e finalmente A 

Coruña, cun 3,77 %. Por zonas vitícolas, o maior número de beneficiarias e 

beneficiarios son da denominación de orixe Rías Baixas (17), seguida pola 

de Valdeorras (15), Ribeira Sacra (9), Ribeiro (6), Monterrei (4), a 

indicación xeográfica protexida (IGP) Viños da Terra de Betanzos (1) e sen 

IGP (1). 
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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 criterios se tiveron en conta para a concesión de axudas (na 

denominación de orixe do Ribeiro) ao amparo da Orde do 27 de maio de 

2016 para os plans de reestruturación e reconversión de viñedo? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  José Antonio Quiroga Díaz 

  José Manuel Pérez Seco 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Raúl Fernández Fernández na data 10/08/2017 16:10:52 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 10/08/2017 16:10:58 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 10/08/2017 16:11:04 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/08/2017 16:11:08 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, José Antonio 

Quiroga Díaz, José Manuel Pérez Seco 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.  

 

No DOG número 17 do 25 de xaneiro de 2017 publicouse a Resolución do 

13 de xaneiro de 2017 pola que se da publicidade ás axudas concedidas ao 

amparo da Orde do 27 de maio de 2016 pola que se convocan para o ano 

2016 as axudas aos plans de reestruturación e reconversión de viñedo en 

Galicia (DOG 106, do 6 de xuño). 

 

A finalidade destas axudas son segundo consta na convocatoria das 

mesmas, superficies de viñedo da Comunidade Autónoma de Galicia 

destinadas á produción de uva para vinificación e para realizar a 

reconversión varietal, reimplantación e melloras das técnicas de xestión de 

viñedos. 

 

A aplicación orzamentaria de ditas axudas é a número13.03.713C.772.1 

dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, dotada cun 

crédito total de 750.000 euros, para o ano 2016, 375.000 euros, para o ano 

2017 e 375.000 euros, para o ano 2018. En total 1.500.000 euros. 

 

Por provincias, a maior parte das e dos beneficiarios (47,17 %) 

correspóndense con Ourense, seguida por Pontevedra, Lugo e finalmente A 

Coruña, cun 3,77 %. Por zonas vitícolas, o maior número de beneficiarias e 

beneficiarios son da denominación de orixe Rías Baixas (17), seguida pola 

de Valdeorras (15), Ribeira Sacra (9), Ribeiro (6), Monterrei (4), a 

indicación xeográfica protexida (IGP) Viños da Terra de Betanzos (1) e sen 

IGP (1). 
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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 criterios se tiveron en conta para a concesión de axudas (na 

denominación de orixe de Valdeorras) ao amparo da Orde do 27 de maio 

de 2016 para os plans de reestruturación e reconversión de viñedo? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  José Antonio Quiroga Díaz 

  José Manuel Pérez Seco 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

Correos é unha sociedade estatal que leva prestando os seus servizos dende 

o 8 de xullo de 1716. Actualmente é a sociedade responsable de prestar o 

Servizo Postal Universal en España de acordo a requisitos de calidade, 

regularidade, accesibilidade e asequibilidade, que fan efectivo o dereito de 

todos os cidadáns e cidadás ás comunicacións postais.  

 

As súas cifras dan mostra da importancia da rede: máis de 8.000 entidades 

locais atendidas a través dunha rede física e humana en todo o territorio 

nacional. Un servizo prestado a través de 8.946 puntos de atención, máis de 

57.000 empregados e empregadas, onde o 49 % son mulleres e os 51 % 

homes, que percorren diariamente 700.000 quilómetros diarios para atender 

a fogares e empresas.  

 

A vixente Lei 43/2010, do 30 de decembro, do Servizo Postal Universal, 

dos dereitos das persoas usuarias e do mercado postal, que traspón ao 

ordenamento xurídico español a Directiva postal 2008/6/CE, do 20 de 

febreiro de 2008, proporcionou ao ámbito das comunicacións postais un 

marco legal que garante os dereitos dos cidadáns e dos usuarios e usuarias 

para recibir un servizo postal universal na integridade do territorio nacional 

de boa calidade, a prezos alcanzables, encomendando esta responsabilidade 

ao operador público Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A. Así 

mesmo, a nova regulación postal contempla os instrumentos para garantir o 

financiamento das obrigacións de servizo público, precisando os 

mecanismos para a determinación do custo neto e o cálculo da contía da 

carga financeira inxusta que levan as obrigacións derivadas da prestación 

do Servizo Postal Universal. 

 

En base ao recorte na partida que os Orzamentos do Estado 2017 asignan 

ao "servizo postal no rural”, está en perigo a garantía do dereito de toda a 
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cidadanía ás comunicacións postais, sobre todo no ámbito rural para o 

mantemento da prestación dun servizo público de calidade, un retallo que 

non só vai lastrar a conta de resultados de Correos, senón que vai precarizar 

o emprego, recortar o número de persoal así como os seus dereitos. 

 

Nunha provincia que sofre un gravísimo problema demográfico como é a 

de Ourense, a perda deste servizo polo máis que probable peche das 

oficinas de Viana do Bolo, Leiro, A Gudiña, Trives, Barbantes e 

Cortegada, así como doutras que están pendentes de confirmar, contribuiría 

ademais ao despoboamento do noso rural, polo que dende o Grupo 

Socialista consideramos que se deben poñer marcha as accións necesarias 

para garantir a súa viabilidade futura.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que repercusións considera o Goberno galego que tería a eliminación deste 

servizo en A Gudiña?  

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto 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 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 16:15:41 
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Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2017 16:15:57 
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/08/2017 16:16:01 
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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 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. 

 

Correos é unha sociedade estatal que leva prestando os seus servizos dende 

o 8 de xullo de 1716. Actualmente é a sociedade responsable de prestar o 

Servizo Postal Universal en España de acordo a requisitos de calidade, 

regularidade, accesibilidade e asequibilidade, que fan efectivo o dereito de 

todos os cidadáns e cidadás ás comunicacións postais.  

 

As súas cifras dan mostra da importancia da rede: máis de 8.000 entidades 

locais atendidas a través dunha rede física e humana en todo o territorio 

nacional. Un servizo prestado a través de 8.946 puntos de atención, máis de 

57.000 empregados e empregadas, onde o 49 % son mulleres e os 51 % 

homes, que percorren diariamente 700.000 quilómetros diarios para atender 

a fogares e empresas.  

 

A vixente Lei 43/2010, do 30 de decembro, do Servizo Postal Universal, 

dos dereitos das persoas usuarias e do mercado postal, que traspón ao 

ordenamento xurídico español a Directiva postal 2008/6/CE, do 20 de 

febreiro de 2008, proporcionou ao ámbito das comunicacións postais un 

marco legal que garante os dereitos dos cidadáns e dos usuarios e usuarias 

para recibir un servizo postal universal na integridade do territorio nacional 

de boa calidade, a prezos alcanzables, encomendando esta responsabilidade 

ao operador público Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A. Así 

mesmo, a nova regulación postal contempla os instrumentos para garantir o 

financiamento das obrigacións de servizo público, precisando os 

mecanismos para a determinación do custo neto e o cálculo da contía da 

carga financeira inxusta que levan as obrigacións derivadas da prestación 

do Servizo Postal Universal. 

 

En base ao recorte na partida que os Orzamentos do Estado 2017 asignan 

ao "servizo postal no rural”, está en perigo a garantía do dereito de toda a 
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cidadanía ás comunicacións postais, sobre todo no ámbito rural para o 

mantemento da prestación dun servizo público de calidade, un retallo que 

non só vai lastrar a conta de resultados de Correos, senón que vai precarizar 

o emprego, recortar o número de persoal así como os seus dereitos. 

 

Nunha provincia que sofre un gravísimo problema demográfico como é a 

de Ourense, a perda deste servizo polo máis que probable peche das 

oficinas de Viana do Bolo, Leiro, A Gudiña, Trives, Barbantes e 

Cortegada, así como doutras que están pendentes de confirmar, contribuiría 

ademais ao despoboamento do noso rural, polo que dende o Grupo 

Socialista consideramos que se deben poñer marcha as accións necesarias 

para garantir a súa viabilidade futura.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que repercusións considera o Goberno galego que tería a eliminación deste 

servizo en Barbantes?  

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto 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 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 16:16:54 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/08/2017 16:16:59 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2017 16:17:03 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2017 16:17:08 
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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 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. 

 

Correos é unha sociedade estatal que leva prestando os seus servizos dende 

o 8 de xullo de 1716. Actualmente é a sociedade responsable de prestar o 

Servizo Postal Universal en España de acordo a requisitos de calidade, 

regularidade, accesibilidade e asequibilidade, que fan efectivo o dereito de 

todos os cidadáns e cidadás ás comunicacións postais.  

 

As súas cifras dan mostra da importancia da rede: máis de 8.000 entidades 

locais atendidas a través dunha rede física e humana en todo o territorio 

nacional. Un servizo prestado a través de 8.946 puntos de atención, máis de 

57.000 empregados e empregadas, onde o 49 % son mulleres e os 51 % 

homes, que percorren diariamente 700.000 quilómetros diarios para atender 

a fogares e empresas.  

 

A vixente Lei 43/2010, do 30 de decembro, do Servizo Postal Universal, 

dos dereitos das persoas usuarias e do mercado postal, que traspón ao 

ordenamento xurídico español a Directiva postal 2008/6/CE, do 20 de 

febreiro de 2008, proporcionou ao ámbito das comunicacións postais un 

marco legal que garante os dereitos dos cidadáns e dos usuarios e usuarias 

para recibir un servizo postal universal na integridade do territorio nacional 

de boa calidade, a prezos alcanzables, encomendando esta responsabilidade 

ao operador público Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A. Así 

mesmo, a nova regulación postal contempla os instrumentos para garantir o 

financiamento das obrigacións de servizo público, precisando os 

mecanismos para a determinación do custo neto e o cálculo da contía da 

carga financeira inxusta que levan as obrigacións derivadas da prestación 

do Servizo Postal Universal. 

 

En base ao recorte na partida que os Orzamentos do Estado 2017 asignan 

ao "servizo postal no rural”, está en perigo a garantía do dereito de toda a 
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cidadanía ás comunicacións postais, sobre todo no ámbito rural para o 

mantemento da prestación dun servizo público de calidade, un retallo que 

non só vai lastrar a conta de resultados de Correos, senón que vai precarizar 

o emprego, recortar o número de persoal así como os seus dereitos. 

 

Nunha provincia que sofre un gravísimo problema demográfico como é a 

de Ourense, a perda deste servizo polo máis que probable peche das 

oficinas de Viana do Bolo, Leiro, A Gudiña, Trives, Barbantes e 

Cortegada, así como doutras que están pendentes de confirmar, contribuiría 

ademais ao despoboamento do noso rural, polo que dende o Grupo 

Socialista consideramos que se deben poñer marcha as accións necesarias 

para garantir a súa viabilidade futura.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que repercusións considera o Goberno galego que tería a eliminación deste 

servizo en Cortegada?  

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto 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 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 16:15:05 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/08/2017 16:15:11 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2017 16:15:17 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2017 16:15:22 
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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 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. 

 

Correos é unha sociedade estatal que leva prestando os seus servizos dende 

o 8 de xullo de 1716. Actualmente é a sociedade responsable de prestar o 

Servizo Postal Universal en España de acordo a requisitos de calidade, 

regularidade, accesibilidade e asequibilidade, que fan efectivo o dereito de 

todos os cidadáns e cidadás ás comunicacións postais.  

 

As súas cifras dan mostra da importancia da rede: máis de 8.000 entidades 

locais atendidas a través dunha rede física e humana en todo o territorio 

nacional. Un servizo prestado a través de 8.946 puntos de atención, máis de 

57.000 empregados e empregadas, onde o 49 % son mulleres e os 51 % 

homes, que percorren diariamente 700.000 quilómetros diarios para atender 

a fogares e empresas.  

 

A vixente Lei 43/2010, do 30 de decembro, do Servizo Postal Universal, 

dos dereitos das persoas usuarias e do mercado postal, que traspón ao 

ordenamento xurídico español a Directiva postal 2008/6/CE, do 20 de 

febreiro de 2008, proporcionou ao ámbito das comunicacións postais un 

marco legal que garante os dereitos dos cidadáns e dos usuarios e usuarias 

para recibir un servizo postal universal na integridade do territorio nacional 

de boa calidade, a prezos alcanzables, encomendando esta responsabilidade 

ao operador público Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A. Así 

mesmo, a nova regulación postal contempla os instrumentos para garantir o 

financiamento das obrigacións de servizo público, precisando os 

mecanismos para a determinación do custo neto e o cálculo da contía da 

carga financeira inxusta que levan as obrigacións derivadas da prestación 

do Servizo Postal Universal. 

 

En base ao recorte na partida que os Orzamentos do Estado 2017 asignan 

ao "servizo postal no rural”, está en perigo a garantía do dereito de toda a 
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cidadanía ás comunicacións postais, sobre todo no ámbito rural para o 

mantemento da prestación dun servizo público de calidade, un retallo que 

non só vai lastrar a conta de resultados de Correos, senón que vai precarizar 

o emprego, recortar o número de persoal así como os seus dereitos. 

 

Nunha provincia que sofre un gravísimo problema demográfico como é a 

de Ourense, a perda deste servizo polo máis que probable peche das 

oficinas de Viana do Bolo, Leiro, A Gudiña, Trives, Barbantes e 

Cortegada, así como doutras que están pendentes de confirmar, contribuiría 

ademais ao despoboamento do noso rural, polo que dende o Grupo 

Socialista consideramos que se deben poñer marcha as accións necesarias 

para garantir a súa viabilidade futura.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que repercusións considera o Goberno galego que tería a eliminación deste 

servizo en Leiro?  

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto 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 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 16:16:19 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/08/2017 16:16:24 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2017 16:16:29 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2017 16:16:34 
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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 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. 

 

Correos é unha sociedade estatal que leva prestando os seus servizos dende 

o 8 de xullo de 1716. Actualmente é a sociedade responsable de prestar o 

Servizo Postal Universal en España de acordo a requisitos de calidade, 

regularidade, accesibilidade e asequibilidade, que fan efectivo o dereito de 

todos os cidadáns e cidadás ás comunicacións postais.  

 

As súas cifras dan mostra da importancia da rede: máis de 8.000 entidades 

locais atendidas a través dunha rede física e humana en todo o territorio 

nacional. Un servizo prestado a través de 8.946 puntos de atención, máis de 

57.000 empregados e empregadas, onde o 49 % son mulleres e os 51 % 

homes, que percorren diariamente 700.000 quilómetros diarios para atender 

a fogares e empresas.  

 

A vixente Lei 43/2010, do 30 de decembro, do Servizo Postal Universal, 

dos dereitos das persoas usuarias e do mercado postal, que traspón ao 

ordenamento xurídico español a Directiva postal 2008/6/CE, do 20 de 

febreiro de 2008, proporcionou ao ámbito das comunicacións postais un 

marco legal que garante os dereitos dos cidadáns e dos usuarios e usuarias 

para recibir un servizo postal universal na integridade do territorio nacional 

de boa calidade, a prezos alcanzables, encomendando esta responsabilidade 

ao operador público Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A. Así 

mesmo, a nova regulación postal contempla os instrumentos para garantir o 

financiamento das obrigacións de servizo público, precisando os 

mecanismos para a determinación do custo neto e o cálculo da contía da 

carga financeira inxusta que levan as obrigacións derivadas da prestación 

do Servizo Postal Universal. 

 

En base ao recorte na partida que os Orzamentos do Estado 2017 asignan 

ao "servizo postal no rural”, está en perigo a garantía do dereito de toda a 
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cidadanía ás comunicacións postais, sobre todo no ámbito rural para o 

mantemento da prestación dun servizo público de calidade, un retallo que 

non só vai lastrar a conta de resultados de Correos, senón que vai precarizar 

o emprego, recortar o número de persoal así como os seus dereitos. 

 

Nunha provincia que sofre un gravísimo problema demográfico como é a 

de Ourense, a perda deste servizo polo máis que probable peche das 

oficinas de Viana do Bolo, Leiro, A Gudiña, Trives, Barbantes e 

Cortegada, así como doutras que están pendentes de confirmar, contribuiría 

ademais ao despoboamento do noso rural, polo que dende o Grupo 

Socialista consideramos que se deben poñer marcha as accións necesarias 

para garantir a súa viabilidade futura.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que repercusións considera o Goberno galego que tería a eliminación deste 

servizo en Trives?  

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto 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 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 16:13:48 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/08/2017 16:13:53 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2017 16:14:00 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2017 16:14:42 
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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 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. 

 

Correos é unha sociedade estatal que leva prestando os seus servizos dende 

o 8 de xullo de 1716. Actualmente é a sociedade responsable de prestar o 

Servizo Postal Universal en España de acordo a requisitos de calidade, 

regularidade, accesibilidade e asequibilidade, que fan efectivo o dereito de 

todos os cidadáns e cidadás ás comunicacións postais.  

 

As súas cifras dan mostra da importancia da rede: máis de 8.000 entidades 

locais atendidas a través dunha rede física e humana en todo o territorio 

nacional. Un servizo prestado a través de 8.946 puntos de atención, máis de 

57.000 empregados e empregadas, onde o 49 % son mulleres e os 51 % 

homes, que percorren diariamente 700.000 quilómetros diarios para atender 

a fogares e empresas.  

 

A vixente Lei 43/2010, do 30 de decembro, do Servizo Postal Universal, 

dos dereitos das persoas usuarias e do mercado postal, que traspón ao 

ordenamento xurídico español a Directiva postal 2008/6/CE, do 20 de 

febreiro de 2008, proporcionou ao ámbito das comunicacións postais un 

marco legal que garante os dereitos dos cidadáns e dos usuarios e usuarias 

para recibir un servizo postal universal na integridade do territorio nacional 

de boa calidade, a prezos alcanzables, encomendando esta responsabilidade 

ao operador público Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A. Así 

mesmo, a nova regulación postal contempla os instrumentos para garantir o 

financiamento das obrigacións de servizo público, precisando os 

mecanismos para a determinación do custo neto e o cálculo da contía da 

carga financeira inxusta que levan as obrigacións derivadas da prestación 

do Servizo Postal Universal. 

 

En base ao recorte na partida que os Orzamentos do Estado 2017 asignan 

ao "servizo postal no rural”, está en perigo a garantía do dereito de toda a 
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cidadanía ás comunicacións postais, sobre todo no ámbito rural para o 

mantemento da prestación dun servizo público de calidade, un retallo que 

non só vai lastrar a conta de resultados de Correos, senón que vai precarizar 

o emprego, recortar o número de persoal así como os seus dereitos. 

 

Nunha provincia que sofre un gravísimo problema demográfico como é a 

de Ourense, a perda deste servizo polo máis que probable peche das 

oficinas de Viana do Bolo, Leiro, A Gudiña, Trives, Barbantes e 

Cortegada, así como doutras que están pendentes de confirmar, contribuiría 

ademais ao despoboamento do noso rural, polo que dende o Grupo 

Socialista consideramos que se deben poñer marcha as accións necesarias 

para garantir a súa viabilidade futura.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que repercusións considera o Goberno galego que tería a eliminación deste 

servizo en Viana do Bolo?  

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto 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 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 16:17:33 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/08/2017 16:17:38 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2017 16:17:44 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2017 16:17:49 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela 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. 

 

O 4 de marzo de 1992 as organizacións sindicais e empresariais intersectoriais 

máis representativas no ámbito de Galicia, a Confederación de Empresarios de 

Galicia, UGT Galicia, CC.OO Galicia e a CIG,  asinaron un acordo dos 

previstos no artigo 83.3 do Estatuto dos traballadores, para regular os 

procedementos extraxudiciais de solución dos conflitos colectivos laborais en 

Galicia.  

 

Este acordo, un dos primeiros asinados en todo o Estado nesta materia, 

supoñía unha aposta pola autonomía colectiva como senda idónea para 

construír un sistema de relacións laborais adaptado ás peculiaridades e 

intereses propios da realidade socioeconómica e laboral de Galicia, diante da 

falla de competencia autonómica no ámbito material da lexislación laboral.  

 

As relacións laborais evolucionaron notablemente e a solución extraxudicial 

de conflitos colectivos en Galicia amosa dende o punto de vista do Grupo 

Socialista, un balance de aplicación positivo. A eficacia e a axilidade de 

actuación dos mecanismos previstos no Acordo galego de solución 

extraxudicial de conflitos no traballo (AGA), a calidade das persoas 

mediadoras e dos árbitros, a porcentaxe de acordos e de solucións 

consensuadas acadados e o grao de satisfacción amosado polas persoas 

usuarias do sistema, consolidaron día a día un mecanismo baseado na 

negociación, no entendemento e no acordo. Logo do tempo transcorrido, o 

AGA forma parte da nosa realidade laboral e concíbese como un instrumento 

útil, como un servizo de interese xeral e relevancia pública baseado nos 

principios de eficacia, gratuidade e celeridade e como unha alternativa á vía 

xudicial, máis próxima e máis satisfactoria para as persoas traballadoras e para 

as empresas.  

 

No  DOG do 24 de maio de 2013, publicábase unha actualización do acordo a 

través da Resolución do 30 de abril de 2013, da Dirección Xeral de Traballo e 

Economía Social, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación 
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no Diario Oficial de Galicia da modificación do Acordo interprofesional 

galego sobre procedementos extraxudiciais de solución de conflitos de 

traballo. Algunha das novidades que se introducen neste texto son a  

intervención do AGA nos conflitos derivados de bloqueos ou discrepancias na 

negociación durante os períodos de consultas esixidos nos artigos 40.2, 41.4, 

44.9, 47.1 e 2, 51.2 e 82.3 do Estatuto dos traballadores; a substitución do 

período de consultas por unha mediación ou arbitraxe acordada polo xuíz nos 

procedementos concursais; a actualización e adecuación a criterios de 

proporcionalidade e representatividade da composición da comisión de 

conciliación e mediación ou o impulso á promoción do procedemento por 

parte do propio servizo de solución de conflitos do Consello Galego de 

Relacións Laborais. 

 

O acordo establece que a vixencia do mesmo alcanzaba ata o 31 de decembro 

de 2013, e que pode denunciarse por escrito por calquera das partes asinantes 

así como que a falta de denuncia do mesmo en tempo e forma, prorrogará a 

súa vixencia por períodos anuais, conforme o disposto polo artigo 86.2 do 

texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores. 

Na actualidade os servizos de Mediación, Arbitraxe e Conciliación están a 

desenvolver a súa actividade a través dun total de sete sedes distribuídas 

xeograficamente do seguinte xeito: tres na provincia da Coruña (A Coruña, 

Ferrol e Santiago de Compostela), unha na de Lugo (oficina permanente en 

Lugo, aínda que nesta provincia tamén se dispón dunha segunda oficina non 

permanente do SMAC en Viveiro), unha na provincia de Ourense, e dúas na 

de Pontevedra (en Pontevedra e Vigo).   

 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten previsto o Goberno galego levar a cabo algunha actuación durante esta 

lexislatura para reforzar os servizos de mediación, arbitraxe e conciliación 

laboral en Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

  Patricia Vilán Lorenzo 
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Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 16:19:47 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 16:19:52 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2017 16:19:56 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández 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. 

 

O Complexo Hospitalario Universitario de Ourense contaba ata o ano 2013, 

cun Servizo de Cirurxía Pediátrica composto por tres cirurxiáns pediátricos 

reforzados nas gardas por algunha outra persoa profesional desta 

especialidade. 

 

Trala xubilación dun deles, e a solicitude de traslado doutro, o cadro de 

persoal quedou tan reducido que non se podían seguir ofertando gardas.  

Esta situación obrigaba á Xerencia á reposición das vacantes, pero en lugar 

diso e ante a sorpresa e o desgusto da cidadanía ourensán, e das persoas 

profesionais do CHUOU, a Xerencia anunciou que se suprimía este 

servizo, optando polo retallo de medios nesta especialidade, reducindo á 

metade o número de cirurxiáns pediátricos e cirurxiás pediátricas.   

 

Así pois, dende setembro de 2013, os nenos e nenas ourensás que necesiten 

someterse a unha intervención cirúrxica fóra do horario de mañá, ou en 

sábado, domingo e festivo, teñen que trasladarse a Vigo, a máis de 100 

quilómetros, distancia que se eleva cando os desprazamentos teñen que 

realizarse dende outras zonas da provincia afastadas da capital, como por 

exemplo da comarca de Valdeorras e en condicións que se supoñen, son de 

urxencia e polo tanto, nun estado de saúde moi delicado. 

 

Estamos falando de menores que deben ir acompañados dos pais e nais, o 

que supuxo un esforzo adicional para moitas familias, esforzo económico 

aínda máis difícil de levar a cabo para aquelas que dispoñen de menos 

recursos. 

 

A supresión dun servizo de 24 horas de cirurxía pediátrica en Ourense 

provocou ademais que exista lista de espera de nenos e nenas para ser 

intervidos (para casos non urxentes nin cirurxías complicadas), dándose 

incluso situacións nos que caducan as probas de anestesia e postoperatorio, 
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polo que teñen que ser citados de novo.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Como ten previsto a Xunta de Galicia reducir a lista de agarda no Servizo 

de Cirurxía Pediátrica do CHUOU? 

 

Pazo do Parlamento, 10 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 10/08/2017 16:21:27 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/08/2017 16:21:32 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 16:21:37 
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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 etapa democrática foi a máis frutífera da nosa historia, xa que permitiu 

recuperar boa parte do terreo perdido en materia social. Sen embargo, o 

esforzo realizado polos diferentes gobernos de España durante este período, 

foi claramente desigual: durante os gobernos socialistas houbo especial 

empeño en achegarnos á política social dos países europeos máis 

avanzados, non sendo así nos anos de goberno do Partido Popular, que 

durante a fase alcista do ciclo económico non incrementou os gastos 

sociais, e cando volveron ocupar as responsabilidades de goberno utilizaron 

a crise económica como coartada para a demolición ordenada de todos os 

acenos de identidade do noso Estado do benestar. Reduciuse así a fenda 

social que nos separaba dos países europeos máis desenvolvidos durante o 

período 1982-1996, que volveu abrirse entre 1996 e 2004, para volver 

diminuír nos anos seguintes.  

 

Sirva como exemplo do compromiso dos socialistas en materia de política 

social a Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e 

modernización do sistema de Seguridade Social, actualmente en vigor, que 

naceu co compromiso firme e duradeiro de todos os axentes políticos e 

sociais de velar para que os dereitos de protección social non se viran 

reducidos por decisións a curto prazo e se situaran no ámbito do diálogo 

permanente e do maior consenso posible, no marco do Pacto de Toledo, 

fundamentado na mutua colaboración dos partidos políticos para asegurar 

os dereitos que dimanan da formulación social do Estado.  

 

Fronte as actuacións seguidas durante os períodos gobernados polos 

socialistas, as políticas do Partido Popular na pasada lexislatura implicaron 

unha grave ruptura dos consensos políticos e sociais anteriores, mediante a 

adopción de medidas de xeito unilateral, que supuxeron, ademais dun forte 

deterioro da viabilidade do sistema de pensións, mediante a merma 

intencionada dos seus ingresos, un empobrecemento real da contía das 

pensións, con maior incidencia nas pensións de importes máis reducidos. 
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As causas da situación na que se atopa o sistema de Seguridade Social e do 

empeoramento das condicións de vida, teñen como orixe as políticas do PP: 

introdución do copago sanitario, non respectar o mantemento do poder 

adquisitivo das pensións; o establecemento do factor de estabilidade (aos 

futuros pensionistas os retallos se estenderán a súa pensión inicial, e serán 

para a toda a vida do pensionista sen que poda facer nada para cambiar esta 

situación); empeoramento das expectativas do dereito a pensión das persoas 

traballadoras de máis idade, aos que se arroxa do mercado de traballo a 

partires dos 50 anos, xa que o PP suprimiu o subsidio para maiores de 52 

anos, dificultando o aceso a este subsidio aos maiores de 55 anos aos que se 

lles imputan as rendas familiares; endurecemento das condicións da 

xubilación anticipada aos 61 ou aos 63 anos; incrementos das pensións que 

supoñen practicamente unha conxelación constante das mesmas... 

 

Pero, ademais, toda esta política de retallos veu acompañada dunha 

decidida actuación de deprimir os ingresos da Seguridade Social, mediante 

a redución do salario mínimo, o que tivo a súa traslación ás bases mínimas 

de cotización, a redución dos salarios (coa súa directa traslación ás bases de 

cotización dos traballadores e traballadoras), o establecemento de “tarifas 

planas” ou outras medias de minoración das cotizacións sociais, que son 

asumidas exclusivamente pola Seguridade Social, pois esa minoración non 

é compensada dende os orzamentos do Estado. De aí que fronte as 

proclamas do Goberno sobre o crecemento de afiliados/as á Seguridade 

Social na lexislatura, o volume de cotización sociais practicamente se 

conxelou na lexislatura, fronte ao crecemento dos gastos.  

 

Esta situación provocou que, por primeira vez na época democrática, o 

noso sistema de pensións presentara déficit durante os catro anos da 

lexislatura, máis de 17.000 millóns de euros ao peche de 2015. Déficit que 

provocou que o Goberno do PP fixera uso de maneira masiva dos recursos 

do Fondo de Reserva da Seguridade Social. Dende o ano 2012 a xuño de 

2016, o Goberno dispuxo de 55.901 millóns de euros do Fondo de Reserva, 

que durante os gobernos socialistas alcanzara a cifra de 66.815 millóns de 

euros.  

 

A situación é moito máis complexa en Galicia, asolagada por unha 

gravísima crise demográfica, onde a taxa de natalidade está por baixo da 

taxa de mortalidade; e se temos en conta a explosión demográfica dos anos 
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70, imos atopar no prazo de 15 anos cunha poboación moi envellecida de 

beneficiarios/as de prestacións sociais, e no lado oposto, con moi poucos/as 

cotizantes, como consecuencia das taxas de natalidade dos últimos anos.  

Ademais na nosa comunidade, hai un 61 % das prestacións por baixo do 

salario mínimo, unha situación peor que no resto de España onde as 

nóminas por baixo dos 655 euros non chegan ao 40 %.  

 

As cifras son alarmantes, só un de cada catro pensionistas galegos e 

galegas, supera a barreira do mileurismo. Existe ademais unha brecha de 

xénero onde as mulleres saen claramente prexudicadas, de cada tres 

pensións que non chegan ao SMI, dúas cóbranas elas.  

 

No outro fiel da balanza, o que integran os perceptores da paga máxima 

(2.567,28 euros ao mes este ano), só hai en Galicia apenas un 1,8 % do 

total de pensionistas. No conxunto de España a proporción é un punto 

superior á de Galicia.  

 

Neste escenario non debe estrañar que exista alarma social sobre a 

“próxima quebra”do sistema de pensións da Seguridade Social, e a 

necesidade de complementar as mesmas con outros sistemas, os cales 

dificilmente poden ser subscritos pola maioría da poboación traballadora, 

dada a forte depreciación salarial e o incremento da contratación temporal. 

Todo o cal podería ser un “calvo de cultivo”propicio para nun futuro ir 

situando o sistema obrigatorio de pensións na xestión privada.  

 

Os socialistas consideramos irrenunciable manter a fortaleza do sistema 

público de pensións, que xogou e xoga un papel fundamental na cohesión 

social e territorial do país, así como manter o consenso sostido desde fai 

case vinte anos ao redor do Pacto de Toledo. Trátase de volver a situar o 

sistema da Seguridade Social como unha das señas básicas de identidade do 

noso país, e como un baluarte na protección social colectiva.  
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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: 

 

Que valoración fai o Goberno galego da contía das pensións que perciben 

de media os galegos e galegas? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 16:22:56 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 16:23:01 
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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. 

 

O sector da Economía Social caracterízase por promover proxectos de 

desenvolvemento empresarial vinculados ao territorio e dirixidos a cubrir 

as necesidades sociais e a mellorar a calidade de vida das persoas. Os 

efectos socioeconómicos vinculados ás empresas da economía social son:  

 

 Sobre a cohesión social: relacionados coa ocupación de colectivos 

con dificultades de acceso ao emprego; coa calidade do emprego, coa 

mellora de igualdade de oportunidades e coa oferta de servizos 

sociais.  

 

 Sobre a cohesión territorial: relacionados coa creación de actividade 

económica e emprego no ámbito rural, coa competitividade da 

economía rural e asociados ao mantemento da poboación rural.  

 

As empresas da Economía Social situáronse sempre á vangarda á hora de 

afrontar retos sociais, e iso por varias razóns. O feito de que as persoas 

estiveron, están e estarán no epicentro da súa actividade é, sen dúbida, a 

primeira e máis importante. Tamén é relevante que traballan desde un 

modelo empresarial cuxos valores principais son a democracia, a 

proximidade ao cliente e á persoa usuaria, a innovación, a xestión 

responsable, a sustentabilidade, o respecto polo medio ambiente e a 

calidade no emprego (con énfase en aspectos como a estabilidade, a baixa 

rotación, a formación continuada e a conciliación familiar). Outra razón de 

peso é o seu arraigamento no territorio, que combina coñecemento, 

proximidade e profesionalidade cun modelo de xestión ao servizo da 

cidadanía e a conciencia de que hai que garantir calidade e eficacia nos 

servizos públicos. Demostraron tamén durante este tempo unha notable 

capacidade para impulsar e soster actividades económicas xeradoras de 

emprego estable e de calidade, contribuíndo a unha distribución máis 

igualitaria da renda e a riqueza, a amortecer os desequilibrios do mercado 

laboral, tanto en etapas expansivas como de crise, favorecer un 
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desenvolvemento equilibrado e sustentable da economía e contribuír á 

autonomía territorial e ao desenvolvemento local. E fixérono tanto a través 

das súas principais formas empresariais (cooperativas e sociedades 

laborais) como mediante outras fórmulas, enmarcadas tamén no ámbito da 

Economía Social, que foron xurdindo para dar resposta a problemas máis 

específicos, como os centros especiais de emprego e as empresas de 

inserción.  

 

Nestes momentos, a economía social constitúe un elemento imprescindible 

para renovar o tecido empresarial galego pois a súa actividade contribúe a 

un crecemento con maior cohesión social e máis calidade de vida para a 

sociedade. 

 

É, polo tanto necesario en opinión do Grupo Socialista, dar un maior 

impulso e apoio ao sector da economía social en Galicia e establecer un 

marco de recoñecemento e estabilidade ás actividades destas empresas.  

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten previsto o Goberno galego aprobar durante esta lexislatura a Lei do 

terceiro sector social de Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

         Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 16:27:20 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 16:27:25 
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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.  

 

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

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

máis que a UE. A porcentaxe de galegos e galegas menores de 20 anos 

caeu dous puntos desde o ano 2002, do 17,6 % dese ano ao 15,8 % do 

2015, mentres que o de maiores de 65 creceu o dobre. A principios deste 

século, un de cada cinco galegos/as igualaba ou superaba esa idade, na 

actualidade son xa un de cada catro.  

 

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

demandas das persoas maiores debe ser o obxectivo das políticas sociais 

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

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

atendida, que conte cos recursos axeitados de cobertura das súas 

necesidades, é indicativo dunha sociedade solidaria e inclusiva. A 

implicación dos poderes públicos por unha maior cohesión social faise 

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

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

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

 

Recentemente coñecíamos as queixas de varios/as traballadores e 

traballadoras da residencia pública de maiores Volta do Castro, situada no 

concello de Santiago, de que os 44 residentes da terceira planta do centro 

tivéronse que enfrontar a temperaturas de entre 30 e 33 graos. Segundo 

denunciaron os propios familiares dos e das residentes, ademais de que a 

propia infraestrutura do centro contribúe a incrementar a temperatura no 

seu interior, o sistema de refrixeración funciona de maneira deficiente. 
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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: 

 

Considera a Xunta de Galicia que as temperaturas que se acadan en días de 

calor na residencia pública de maiores Volta do Castro, situada en 

Santiago, son axeitadas para os e as residentes e os traballadores e 

traballadoras do centro? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez   

  Julio Torrado Quintela 

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

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Deputado – portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 16:29:00 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 16:29:05 
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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. 

 

No contexto da Unión Europea, un dos principais obxectivos establecidos no 

Marco Renovado para a Cooperación Europea no ámbito da xuventude 2010-

2018 refírese á participación das persoas mozas na democracia representativa 

e na sociedade civil a todos os niveis. Para facelo efectivo, recoméndase aos 

Estados membros que presten apoio político e financeiro ás organizacións 

xuvenís, así como aos Consello da Xuventude, locais, autonómicos e 

nacionais, que promovan o recoñecemento do seu importante papel na 

democracia. Isto permitiu que nos países da Unión Europea este modelo de 

participación exista igualmente. 

 

O Goberno da Xunta de Galicia no ano 2011 suprimiu o Consello da 

Xuventude de Galicia (Conxuga), un dos entes autónomos máis antigos que 

existía no organigrama da Xunta de Galicia. O Conxuga era un organismo 

autónomo do Executivo formada por organizacións xuvenís, cuxa Presidencia 

e Comisión Permanente son elixidas polas súas entidades membro, de maneira 

democrática en reunión de Asemblea. O Consello da Xuventude de Galicia 

veu representando á mocidade, defendendo a mellora das súas condicións de 

vida, apostando polas campañas de prevención e sensibilización entre a 

mocidade, apoiando e fortalecendo ao movemento asociativo xuvenil no 

territorio galego, favorecendo o intercambio entre ditas entidades e 

trasladando a voz dos mozos/as galegos en diversos espazos de participación 

no ámbito nacional e internacional.  

 

Con esta supresión, o Goberno galego materializou o que se está a tentar a 

levar a cabo en España, convertendo o anterior Conxuga nun instrumento máis 

do organigrama da Xunta de Galicia e que depende directamente desta. A 

vixente Lei galega 6/2012, rexeitada no seu momento por toda a oposición 

parlamentaria, crea o Consello Asesor e Consultivo de Xuventude de Galicia 

que está integrado na consellería competente en materia de xuventude, tal e 

como estipula o artigo 51.2 da citada lei.  

 

Nun contexto como o actual e no que o Goberno debe priorizar na súa axenda 

a loita contra o desemprego xuvenil e o futuro de toda unha xeración, faise 

máis precisa que nunca a existencia dunha plataforma independente que dea 
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voz aos e ás mozas para defender os seus intereses e que á súa vez sexan 

representados noutras plataformas xuvenís de ámbito internacional tan 

importantes como o Foro Europeo da Mocidade. Unha plataforma que 

fomente o asociacionismo xuvenil e voluntario, e que xere propostas para a 

mellora das políticas da xuventude, como se realizou recentemente coa 

proposta de “Garantía Xuvenil” que realizou no 2010 e que foi respaldada por 

institucións como a Comisión Europea ou a Organización Internacional do 

Traballo.  

 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que balance fai o Goberno galego da aplicación durante estes catro anos de 

vixencia da Lei 6/2012, do 12 de xuño, de xuventude de Galicia? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 16:29:38 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 16:29:43 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, 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. 

 
As parellas españolas poden casarse nos consulados españois, sen embargo 

existen limitacións derivadas do noso ordenamento xurídico, da sistemática 

rexistral, e das normas relativas ao exercicio da función consular. 

 

Entre os requisitos que se establecen con carácter xeral para a celeración de 

matrimonios consulares, atópanse os seguintes: 

 

1. Que a lo menos un dos contraentes teña nacionalidade española. 

2. Que ningún dos contraentes teña nacionalidade do Estado receptor. 

3. Que a lo menos un dos contraentes estea domiciliado na demarcación ante 

a que se vai a celebrar o matrimonio. 

4. Que o estado receptor non prohiba o matrimonio consular (hai certo 

número de países que manteñen esta prohibición: Gran Bretaña, Austria, 

Suíza,Uruguai, Guatemala e Venezuela). 

 

Estes requisitos derívanse da regulación establecida no noso Código Civil (Título 

IV do libro I) e da normativa internacional subscrita por España, 

fundamentalmente a Convención de Viena de 1963 sobre Relacións Consulares. 

 

 

En definitiva, esta normativa está a mermar os dereitos dos españois e españolas, 

e de xeito particular dos galegos e galegas residentes no exterior, recoñecidos a 

partires do 30 de xuño de 2005 coa aprobación por parte do goberno socialista de 

Zapatero da lei que modificaba o Código Civil e permitía o matrimonio entre 

persoas do mesmo sexo. Unha normativa que se publicou o 2 de xullo de 2005, e 

que permitiu que o matrimonio entre persoas do mesmo sexo fora oficialmente 

legal en España o 3 de xullo de 2005, sendo o terceiro país de Europa e o cuarto 

do mundo (Canadá aprobou unha reforma similar horas antes que o Congreso 

español) en establecer esta equiparación das unións entre persoas do mesmo 

sexo, abríndolles ademais a posibilidade de adoptar, algo non contemplado ata 

entón en ningunha outra lexislación, e contemplando dereitos como o dereito a 

percibir a herdanza e a pensión. 
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A pesares deste impedimento, sempre quedaría a posibilidade da “delegación en 

funcións” do artigo 57 do Código Civil, é dicir, que o cónsul español instrúa 

totalmente o expediente matrimonial e delegue a prestación do consentimento 

para o matrimonio, de oficio ou a instancia dos futuros contraíntes, en favor 

doutras persoas encargadas do Rexistro Civil en España.  Entón si se podería 

cumprir a lei de 2005. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que valoración fai o Goberno galego da entrada en vigor da  Lei 13/2005, do 

1 de xullo, pola que modifica o Código civil en materia de dereito a contraer 

matrimonio? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Julio Torrado Quintela 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 10/08/2017 16:30:53 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 16:30:58 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/08/2017 16:31:03 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/08/2017 16:31:06 
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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. 

 

Segundo datos da Consellería de Política Social, en 2015 Galicia contaba 

cun total de 498 escolas infantís (nos que se inclúen os centros de iniciativa 

pública, social, e privada con ánimo de lucro), que ofertaban 28.605 prazas.  

Tendo en conta que a poboación galega de 0 a 3 anos ascende a 81.235 

persoas, a rateo praza por cada 100 nenos sitúase en 35,2. A Coruña é a 

provincia que rexistra a proporción máis elevada dado que os 226 centros 

existentes ofrecen unha rateo de 38,4 prazas. Séguelle Pontevedra, con case 

34,8 prazas por cada cen nenos de 0-3 anos, e a continuación sitúanse 

Ourense e Lugo, con 30,6 e 28 prazas, respectivamente.  

 

En novembro de 2016 a Xunta de Galicia anunciaba o incremento da oferta 

pública na Rede Galiña Azul, comprometéndose á creación durante a X 

lexislatura de 1.000 novas prazas. Dende o Grupo Parlamentario Socialista 

temémonos que este anuncio do Goberno galego non sexa máis que a 

continuación das políticas do Señor Feijoo, que dende a súa chegada á 

Presidencia da Xunta de Galicia camiñan pola senda da privatización de 

servizos públicos. Presume de novas prazas en garderías namentres pecha e 

desmantela as escolas infantís públicas, infradotadas de persoal, 

amortizando prazas, diminuíndo o persoal, e deteriorando a calidade dos 

servizos que se prestan nas mesmas.  

 

O Concello de Allariz ten unha das porcentaxes máis altas da provincia de 

Ourense de poboación menor de vinte anos, así como un alto número de 

nacementos, 38 no ano 2015, de maneira contraria á tendencia da maioría 

dos concellos de menos de 10000 habitantes da provincia que sofren un 

grave problema demográfico. 

 

Na derradeira adxudicación de prazas en escolas públicas infantís para o 

vindeiro curso 2017-2018, feita a través de Resolución da Xerencia do 

Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar publicada na páxina 
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web da Consellería de Política Social, hai nove familias en lista de agarda 

na escola infantil de Allariz, aos que hai que engadir aos nenos e nenas 

deste concello que acoden na actualidade a centros situados noutros 

municipios. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Ten previsto a Xunta de Galicia incrementar o número de prazas na escola 

pública infantil de Allariz pertencente ao Consorcio Galego de Igualdade e 

Benestar? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 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 10/08/2017 16:32:44 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/08/2017 16:32:49 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 16:32:53 

 

44398



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 

 

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. 

 

Segundo datos da Consellería de Política Social, en 2015 Galicia contaba 

cun total de 498 escolas infantís (nos que se inclúen os centros de iniciativa 

pública, social, e privada con ánimo de lucro), que ofertaban 28.605 prazas.  

Tendo en conta que a poboación galega de 0 a 3 anos ascende a 81.235 

persoas, a rateo praza por cada 100 nenos sitúase en 35,2. A Coruña é a 

provincia que rexistra a proporción máis elevada dado que os 226 centros 

existentes ofrecen unha rateo de 38,4 prazas. Séguelle Pontevedra, con case 

34,8 prazas por cada cen nenos de 0-3 anos, e a continuación sitúanse 

Ourense e Lugo, con 30,6 e 28 prazas, respectivamente.  

 

En novembro de 2016 a Xunta de Galicia anunciaba o incremento da oferta 

pública na Rede Galiña Azul, comprometéndose á creación durante a X 

lexislatura de 1.000 novas prazas. Dende o Grupo Parlamentario Socialista 

temémonos que este anuncio do Goberno galego non sexa máis que a 

continuación das políticas do Señor Feijoo, que dende a súa chegada á 

Presidencia da Xunta de Galicia camiñan pola senda da privatización de 

servizos públicos. Presume de novas prazas en garderías namentres pecha e 

desmantela as escolas infantís públicas, infradotadas de persoal, 

amortizando prazas, diminuíndo o persoal, e deteriorando a calidade dos 

servizos que se prestan nas mesmas.  

 

No Concello de Viana do Bolo incrementáronse nos derradeiros anos o 

número de nacementos, de tal maneira que no ano 2015 producíronse 10 

veces máis que no 2010. Na derradeira adxudicación de prazas en escolas 

públicas infantís para o vindeiro curso 2017-2018, feita a través de 

Resolución da Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e 

Benestar publicada na páxina web da Consellería de Política Social, hai 

sete familias en lista de agarda aos que hai que engadir aos nenos e nenas 

deste concello que acoden na actualidade a escolas infantís situada noutros 

municipios da comarca.  
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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: 

 

Ten previsto a Xunta de Galicia incrementar o número de prazas na escola 

pública infantil de Viana do Bolo pertencente ao Consorcio Galego de 

Igualdade e Benestar? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 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 10/08/2017 16:34:25 

 
Raúl Fernández Fernández na data 10/08/2017 16:34:30 

 
Julio Torrado Quintela na data 10/08/2017 16:34:34 
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Á Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos E. López Crespo, Antonio Mouriño Villar e Moisés Rodríguez 
Pérez,  deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro 
do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante 
esa Mesa, a seguinte Pregunta Oral Pleno. 
 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ten en marcha a 
Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020 (EDUCONVIVES), cuxo 
obxectivo é fornecer o profesorado, nais, pais e equipos directivos, fundamentalmente, 
dunha serie de recursos que lles permitan afondar na mellora da convivencia escolar, 
desde unha óptica integral e inclusiva. 
 
Nesta liña, búscase facilitar orientacións para actuar con rapidez e eficacia diante de 
eventuais situacións problemáticas para a convivencia, así como a súa prevención a 
través de formación en materia de saúde, identidade dixital, etc.     
 
Por todo o exposto, o os deputados e deputadas abaixo asinantes formulan a seguinte 
pregunta oral en Pleno: 
 
-Cal ten sido o impacto da posta en marcha da estratexia galega de convivencia 
EDUCONVIVES 2015-2020? 
 
 
 
Santiago de Compostela, 11 de agosto de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 11/08/2017 09:48:56 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 11/08/2017 09:49:11 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 11/08/2017 09:49:20 

 
Carlos Gómez Salgado na data 11/08/2017 09:49:37 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 11/08/2017 09:49:53 

 
Antonio Mouriño Villar na data 11/08/2017 09:50:04 
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Moisés Rodríguez Pérez  na data 11/08/2017 09:50:22 
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Á Mesa do Parlamento 
 
 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos E. López Crespo, Antonio Mouriño Villar e Moisés Rodríguez 
Pérez,  deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro 
do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante 
esa Mesa, a seguinte Pregunta Oral Pleno. 
 
 
O espírito emprendedor é un dos motores principais da innovación, a competitividade e 
o crecemento da economía. Dende hai anos, observouse unha correlación positiva e 
sólida entre o fomento do espírito emprendedor e os resultados económicos en termos 
de crecemento, supervivencia de empresas, innovación, creación de emprego, cambio 
tecnolóxico e incremento da produtividade.   
 
Neste contexto, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ten 
realizado unha aposta clara e firme pola implantación na comunidade educativa dos 
niveis non universitarios desta cultura do emprendemento, tan necesaria para mellorar 
a competitividade das nosas empresas e a empregabilidade dos galegos e das 
galegas.  .  
 
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular formula a seguinte pregunta oral en 
Pleno: 
 
-Qué valoración fai o goberno galego sobre as medidas articuladas nos últimos anos 
para o fomento da innovación e o emprendemento nos centros educativos de Galicia? 
 
 
 
Santiago de Compostela, 11 de agosto de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 11/08/2017 09:58:44 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 11/08/2017 09:58:55 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 11/08/2017 09:59:01 

 
Carlos Gómez Salgado na data 11/08/2017 09:59:12 
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Carlos Enrique López Crespo na data 11/08/2017 09:59:35 

 
Antonio Mouriño Villar na data 11/08/2017 09:59:44 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 11/08/2017 09:59:59 
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Á Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos E. López Crespo, Antonio Mouriño Villar e Moisés Rodríguez 
Pérez,  deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro 
do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante 
esa Mesa, a seguinte Pregunta Oral Pleno. 
 
 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria está a traballar nunha 
nova estratexia de ensino dixital e tecnolóxico en Galicia (EDIXGAL), a través da que 
se pretende fomentar a integración real das TIC no modelo do ensino dixital de Galicia.     
 
Esta estratexia pretende dotar á rede de centros educativos de Galicia dos medios 
precisos para acadar esa plena inclusión tecnolóxica e, deste xeito, avanzar cara a un 
modelo de ensino dixitalizado e tecnolóxico que permita formar ao alumnado galego no 
contexto tecnolóxico do século XXI.   
 
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular formula a seguinte pregunta oral en 
Pleno: 
 
-Qué novidades e medidas específicas se levarán a cabo para o desenvolvemento da 
nova estratexia de ensino dixital e tecnolóxico en Galicia (EDIXGAL)? 
 
 
 
Santiago de Compostela, 11 de agosto de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 11/08/2017 10:11:22 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 11/08/2017 10:11:33 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 11/08/2017 10:11:42 

 
Carlos Gómez Salgado na data 11/08/2017 10:11:58 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 11/08/2017 10:12:14 

 
Antonio Mouriño Villar na data 11/08/2017 10:12:27 
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Moisés Rodríguez Pérez  na data 11/08/2017 10:12:42 
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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. 

 

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

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

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

desprázanse ata estes centros durante o día, cumpríndose unha importante 

función de apoio ás familias, xa que durante a estancia das persoas maiores  

poden descansar da súa atención e os seus coidados.  

 

Nas comarcas do Carballiño e O Ribeiro viven 15.709 persoas maiores de 

65 anos, que representan unha porcentaxe do 35 % do total de 44.329 

habitantes.  Actualmente, só os municipios de Carballeda de Avia e Avión 

ofrecen, con 40 e 20 prazas  respectivamente, un servizo de día permanente 

de atención aos seus veciños e a as súas veciñas maiores, con transporte de 

ida e volta dende as súas localidades de residencia. 

 

O proxecto do centro de día de Leiro comezou a xestarse en 2013 e contou 

cun investimento superior ao millón de euros por parte da Consellería de 

Política Social, que financiou integramente as obras en catro anualidades, e 

que ofertará un total de 50 prazas aos seus usuarios potenciais.  

 

O edificio está rematado do mesmo xeito que o acondicionamento dos 

exteriores, onde faltan só pequenos detalles, mais o centro segue pechado. 
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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 o motivo de por que, aínda que xa remataron as obras de construción 

do centro de día de Leiro, este non se puxo en marcha? 

 

Pazo do Parlamento, 10 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 11/08/2017 10:38:48 

 
Raúl Fernández Fernández na data 11/08/2017 10:38:54 

 
Julio Torrado Quintela na data 11/08/2017 10:38:59 

 

44408



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 

 

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, Luis Manuel 

Alvarez Martínez e Concepción Burgo 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. 

 

O edificio do IES As Lagoas, situado en Ourense, estreouse en novembro 

de 1977 para o comezo do curso escolar 77-78, foi o terceiro instituto de 

bacharelato da cidade. As súas características construtivas dificultan 

conseguir un bo illamento térmico, notándose especialmente o frío en 

situacións concretas, como a actual etapa de xeadas continuadas ou en días 

como a volta ás clases tras as vacacións do Nadal, chegando o alumnado 

así como as e os docentes a soportar en ocasións nas aulas temperaturas que 

non superan os 13ºC. Detectada que a causa destas temperaturas é 

claramente un problema de eficiencia enerxética, colocáronse no centro 

instrucións e recomendacións para paliar os defectos de illamento, pero a 

solución definitiva sería unha reforma de certa envergadura económica. Esa 

necesidade está sempre presente nas memorias de orzamentos do centro 

que se envían á Xunta de Galicia, mais o problema segue sen ser resolto 

pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

 

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

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Vai o Goberno galego a acometer nos vindeiros meses algunha reforma 

neste centro de ensino? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

  Concepción Burgo López 

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

 

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Raúl Fernández 

Fernández, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

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

oral en Pleno. 

 

Segundo indica o artigo 45 do Real decreto 2066/2008, polo que se regula o 

Plan estatal de vivenda e rehabilitación, as ARI comprenden actuacións de 

mellora de tecidos residenciais no medio urbano e rural, recuperando 

funcionalmente conxuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados e 

municipios rurais que precisen a rehabilitación dos seus edificios e vivendas, a 

superación de situacións de infravivenda, e de intervencións de urbanización 

ou reurbanizacións dos seus espazos públicos. As declara o Instituto Galego 

da Vivenda e Solo, e deberán cumprir as seguintes condicións xerais:  

 

a) O perímetro declarado de ARI, deberá incluír cando menos 200 vivendas 

(excepcionalmente, en supostos motivados, por acordo da comisión bilateral 

pódense admitir menos vivendas).  

b) As vivendas e edificios deberán ter unha antigüidade superior a 10 anos 

(salvo que excepcionalmente se acorde unha inferior, motivadamente e no seo 

da comisión bilateral).  

c) As vivendas que obtiveran axudas deste programa deberán destinarse a 

domicilio habitual e permanente do seu propietario oi ao aluguer, cando 

menos durante 5 anos trala finalización das obras de rehabilitación.  

 

As ARI en conxuntos históricos, ademais deberán ter sido declarados 

conxuntos históricos e contar cun PEPRI (que teña polo menos a aprobación 

inicial no momento da solicitude). As ARI en municipios rurais, deberán 

declararse en concellos de menos de 5.000 habitantes, aínda que de xeito 

excepcional poderán declararse en municipios con maior poboación, cando así 

se motive suficientemente e se acorde en comisión bilateral.  

 

Acóllense ás axudas do Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro e do 

Decreto 402/2009, do 22 de outubro, mediante acordo da Comisión Bilateral 

de Seguimento (Ministerio de Vivenda – Consellería de Medio, Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas- IGVS) para o financiamento das actuacións na 

Área. Hai participación do Concello que, previamente, solicita a declaración 
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de Área de Rehabilitación Integral así como as axudas económicas 

correspondentes, xunto coa documentación que máis abaixo se detalla. Nestas 

áreas protexerase a rehabilitación de vivendas e edificios e as actuacións de 

urbanización e reurbanización da zona que fosen necesarias. Os acordos de 

financiamento destas áreas poderán incluír como parte do custo global das 

actuacións, o establecemento de portelos únicos de vivenda dotados de persoal 

e medios necesarios.  

 

Os beneficiarios poderán ser os promotores, os propietarios das vivendas ou 

edificios, os inquilinos autorizados e as comunidades de propietarios incluídos 

no perímetro da ARI, e os Concellos para os equipos de información e 

xestión, as obras de urbanización e reurbanización, e respecto ás vivendas da 

súa titularidade. Os ingresos familiares non poderán exceder de 6,5 IPREM 

cando se trate da rehabilitación, para uso propio, de elementos privativos.  

 

Recentemente coñecíamos que, ademais do Concello de Ourense, que leva a 

maior parte das axudas na provincia, outros cinco municipios víronse 

beneficiados polas cantidades destinadas pola Xunta para as Áreas de 

Rehabilitación Integral, en concreto, segundo anunciou o goberno 

autonómico, os concellos escollidos suman en total unha subvención duns 

375.000 euros. Das ARI coas que conta a provincia de Ourense, segundo a 

documentación da Xunta de Galicia, unicamente se quedaron sen subvención 

nesta convocatoria as de Allariz, San Cibrao das Viñas e Verín. 

 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cal foi o motivo de que non resultara beneficiado nesta convocatoria polas 

cantidades destinadas pola Xunta para as Áreas de Rehabilitación Integral o 

Concello de Allariz? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  María Luisa Pierres López 

  Raúl Fernández Fernández 

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

 

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Raúl Fernández 

Fernández, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

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

oral en Pleno. 

 

Segundo indica o artigo 45 do Real decreto 2066/2008, polo que se regula o 

Plan estatal de vivenda e rehabilitación, as ARI comprenden actuacións de 

mellora de tecidos residenciais no medio urbano e rural, recuperando 

funcionalmente conxuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados e 

municipios rurais que precisen a rehabilitación dos seus edificios e vivendas, a 

superación de situacións de infravivenda, e de intervencións de urbanización 

ou reurbanizacións dos seus espazos públicos. As declara o Instituto Galego 

da Vivenda e Solo, e deberán cumprir as seguintes condicións xerais:  

 

a) O perímetro declarado de ARI, deberá incluír cando menos 200 vivendas 

(excepcionalmente, en supostos motivados, por acordo da comisión bilateral 

pódense admitir menos vivendas).  

b) As vivendas e edificios deberán ter unha antigüidade superior a 10 anos 

(salvo que excepcionalmente se acorde unha inferior, motivadamente e no seo 

da comisión bilateral).  

c) As vivendas que obtiveran axudas deste programa deberán destinarse a 

domicilio habitual e permanente do seu propietario oi ao aluguer, cando 

menos durante 5 anos trala finalización das obras de rehabilitación.  

 

As ARI en conxuntos históricos, ademais deberán ter sido declarados 

conxuntos históricos e contar cun PEPRI (que teña polo menos a aprobación 

inicial no momento da solicitude). As ARI en municipios rurais, deberán 

declararse en concellos de menos de 5.000 habitantes, aínda que de xeito 

excepcional poderán declararse en municipios con maior poboación, cando así 

se motive suficientemente e se acorde en comisión bilateral.  

 

Acóllense ás axudas do Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro e do 

Decreto 402/2009, do 22 de outubro, mediante acordo da Comisión Bilateral 

de Seguimento (Ministerio de Vivenda – Consellería de Medio, Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas- IGVS) para o financiamento das actuacións na 

Área. Hai participación do Concello que, previamente, solicita a declaración 
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de Área de Rehabilitación Integral así como as axudas económicas 

correspondentes, xunto coa documentación que máis abaixo se detalla. Nestas 

áreas protexerase a rehabilitación de vivendas e edificios e as actuacións de 

urbanización e reurbanización da zona que fosen necesarias. Os acordos de 

financiamento destas áreas poderán incluír como parte do custo global das 

actuacións, o establecemento de portelos únicos de vivenda dotados de persoal 

e medios necesarios.  

 

Os beneficiarios poderán ser os promotores, os propietarios das vivendas ou 

edificios, os inquilinos autorizados e as comunidades de propietarios incluídos 

no perímetro da ARI, e os Concellos para os equipos de información e 

xestión, as obras de urbanización e reurbanización, e respecto ás vivendas da 

súa titularidade. Os ingresos familiares non poderán exceder de 6,5 IPREM 

cando se trate da rehabilitación, para uso propio, de elementos privativos.  

 

Recentemente coñecíamos que, ademais do Concello de Ourense, que leva a 

maior parte das axudas na provincia, outros cinco municipios víronse 

beneficiados polas cantidades destinadas pola Xunta para as Áreas de 

Rehabilitación Integral, en concreto, segundo anunciou o goberno 

autonómico, os concellos escollidos suman en total unha subvención duns 

375.000 euros. Das ARI coas que conta a provincia de Ourense, segundo a 

documentación da Xunta de Galicia, unicamente se quedaron sen subvención 

nesta convocatoria as de Allariz, San Cibrao das Viñas e Verín. 

 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cal foi o motivo de que non resultara beneficiado nesta convocatoria polas 

cantidades destinadas pola Xunta para as Áreas de Rehabilitación Integral o 

Concello de San Cibrao das Viñas? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  María Luisa Pierres López 

  Raúl Fernández Fernández 

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

 

Noela Blanco Rodríguez, María Luisa Pierres López e Raúl Fernández 

Fernández, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

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

oral en Pleno. 

 

Segundo indica o artigo 45 do Real decreto 2066/2008, polo que se regula o 

Plan estatal de vivenda e rehabilitación, as ARI comprenden actuacións de 

mellora de tecidos residenciais no medio urbano e rural, recuperando 

funcionalmente conxuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados e 

municipios rurais que precisen a rehabilitación dos seus edificios e vivendas, a 

superación de situacións de infravivenda, e de intervencións de urbanización 

ou reurbanizacións dos seus espazos públicos. As declara o Instituto Galego 

da Vivenda e Solo, e deberán cumprir as seguintes condicións xerais:  

 

a) O perímetro declarado de ARI, deberá incluír cando menos 200 vivendas 

(excepcionalmente, en supostos motivados, por acordo da comisión bilateral 

pódense admitir menos vivendas).  

b) As vivendas e edificios deberán ter unha antigüidade superior a 10 anos 

(salvo que excepcionalmente se acorde unha inferior, motivadamente e no seo 

da comisión bilateral).  

c) As vivendas que obtiveran axudas deste programa deberán destinarse a 

domicilio habitual e permanente do seu propietario oi ao aluguer, cando 

menos durante 5 anos trala finalización das obras de rehabilitación.  

 

As ARI en conxuntos históricos, ademais deberán ter sido declarados 

conxuntos históricos e contar cun PEPRI (que teña polo menos a aprobación 

inicial no momento da solicitude). As ARI en municipios rurais, deberán 

declararse en concellos de menos de 5.000 habitantes, aínda que de xeito 

excepcional poderán declararse en municipios con maior poboación, cando así 

se motive suficientemente e se acorde en comisión bilateral.  

 

Acóllense ás axudas do Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro e do 

Decreto 402/2009, do 22 de outubro, mediante acordo da Comisión Bilateral 

de Seguimento (Ministerio de Vivenda – Consellería de Medio, Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas- IGVS) para o financiamento das actuacións na 

Área. Hai participación do Concello que, previamente, solicita a declaración 
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de Área de Rehabilitación Integral así como as axudas económicas 

correspondentes, xunto coa documentación que máis abaixo se detalla. Nestas 

áreas protexerase a rehabilitación de vivendas e edificios e as actuacións de 

urbanización e reurbanización da zona que fosen necesarias. Os acordos de 

financiamento destas áreas poderán incluír como parte do custo global das 

actuacións, o establecemento de portelos únicos de vivenda dotados de persoal 

e medios necesarios.  

 

Os beneficiarios poderán ser os promotores, os propietarios das vivendas ou 

edificios, os inquilinos autorizados e as comunidades de propietarios incluídos 

no perímetro da ARI, e os Concellos para os equipos de información e 

xestión, as obras de urbanización e reurbanización, e respecto ás vivendas da 

súa titularidade. Os ingresos familiares non poderán exceder de 6,5 IPREM 

cando se trate da rehabilitación, para uso propio, de elementos privativos.  

 

Recentemente coñecíamos que, ademais do Concello de Ourense, que leva a 

maior parte das axudas na provincia, outros cinco municipios víronse 

beneficiados polas cantidades destinadas pola Xunta para as Áreas de 

Rehabilitación Integral, en concreto, segundo anunciou o goberno 

autonómico, os concellos escollidos suman en total unha subvención duns 

375.000 euros. Das ARI coas que conta a provincia de Ourense, segundo a 

documentación da Xunta de Galicia, unicamente se quedaron sen subvención 

nesta convocatoria as de Allariz, San Cibrao das Viñas e Verín. 

 

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

pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Cal foi o motivo de que non resultara beneficiado nesta convocatoria polas 

cantidades destinadas pola Xunta para as Áreas de Rehabilitación Integral o 

Concello de Verín? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  María Luisa Pierres López 

  Raúl Fernández Fernández 

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

 

Noela Blanco Rodríguez, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia 

Vilán Lorenzo 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 artigo 36 da Lei 7/1985, reguladora de bases do réxime local, establece que 

é competencia propia das deputacións provinciais a asistencia e cooperación 

xurídica, económica e técnica aos concellos, especialmente aos de menor 

capacidade económica e de xestión. Por iso, e en coherencia coa lexislación 

vixente nesta materia, é polo que as deputacións aproban anualmente un Plan 

provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal. 

 

A Deputación de Ourense ten previsto no ano en curso a colaboración cos 

concellos a través de varios instrumentos: o Plan provincial de cooperación, 

dotado con 5.308.500 euros, o Plan da Rede Viaria, presupostado con 2 

millóns, o plan de emprego, con 910.000 euros (a razón de 10.000 euros por 

concello), o de cooperación vía convenio con concellos cun orzamento total 

de 1,3 millóns de euros, o plan termal e o de acción social dotados cada un 

deles con 1,2 millóns de euros. Deles, tan só o plan provincial, o de emprego, 

e o de acción social, se distribúen a todos os concellos en función de criterios 

predeterminados de antemán, aínda que discutibles, ao facerse de xeito lineal, 

con independencia do tipo de concello e das súas características. Esta achega, 

en relación cos 77 millóns de orzamento provincial, apenas supón un 

investimento de pouco máis do 6 % do total. Trátase dunha partida cativa, que 

non permite abordar as moitas e cada vez máis crecentes necesidades que 

teñen nos concellos. 

 

Estes datos contrastan co esforzo que estean a facer as demais deputacións 

galegas, con cifras con enriba dos 25 % do total do orzamento (ate o 43 % no 

caso da Deputación da Coruña); agrupando todas as subvencións aos 

concellos nun plan único que permite, ademais de simplificar a burocracia e 

axilizar as achegas, repartir de xeito obxectivo os cartos públicos en función 

de criterios ponderados, reducindo drasticamente a discrecionalidade na 

asignación de fondos públicos provinciais, afondando así nas políticas de 

equidade, obxectividade, e transparencia nas accións de cooperación dos 

concellos. 
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Asemade, dende hai varios anos, unha vez feita a liquidación anual, a 

Deputación de Ourense vén arroxando un superávit importante que se 

distribúe case exclusivamente con criterios subxectivos e discrecionais, 

mecanismo que impide que moitos concellos poidan percibir achegas á marxe 

das establecidas nas subvencións mencionadas con anterioridade.   

 

É preciso que nunha provincia que lidera os peores indicadores 

socioeconómicos e poboacionais, con máis de 300 núcleos deshabitados, se 

creen as condicións axeitadas para que os cidadáns e cidadás poidan vivir 

nunhas condicións dignas, con servizos e infraestruturas do século XXI, para 

o cal resulta imprescindible que  os concellos poidan dispor de recursos, e 

dentro da súa autonomía municipal, destinalos aquilo que consideren 

perentorio e necesario. 

 

Do mesmo xeito, é necesario respectar as decisións que se toman no seno da 

Fegamp , así como dos acordos que esta establece coa Xunta de Galicia. Así 

pois é preciso que se implementen os criterios obxectivos acordados por 

unanimidade na Federación Galega de Municipios e Provincias, que son os de 

superficie, poboación, entidades de poboación, e índice de envellecemento, e 

ofrecerlle aos concellos equidade e transparencia a través dun plan único. As 

afinidades políticas non deben influír en ningún caso na dotación de recursos 

para os veciños e veciñas, estes deben poder escoller democraticamente ao seu 

alcalde ou alcaldesa, con independencia de que vaian a recibir máis ou menos 

recursos para financiar os servizos municipais. 

 

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 do reparto de fondos entre os concellos 

que realiza a Deputación de Ourense? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 
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Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, José Antonio Quiroga Díaz e José Manuel 

Pérez Seco, 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. 

 

Era tradición na Consellería do Medio Rural aprobar anualmente unha orde 

pola que se establecían as bases reguladoras para a concesión, en réxime de 

concorrencia competitiva, de axudas aos concellos para a cesión en 

propiedade dos vehículos motobomba para a loita contra os lumes. 

 

Non obstante, semella que dende o pasado ano a política da consellería 

mudou sen explicacións, modificando o sistema, de maneira que é ano a 

ano cando se acorda ceder en propiedade os vehículos co fin de seren 

destinados á realización de tarefas de prevención e extinción de incendios 

nos correspondentes concellos, sen que se coñezan os criterios utilizados 

para determinar a cales se lles conceden este tipo de medios. O que 

significa que se descoñece a existencia de algún tipo de procedemento de 

concorrencia ou convocatoria regrada na que se fixen criterios obxectivos.  

 

Xa en concreto, na comarca de Pontevedra, este ano concedéronse dous 

vehículos motobomba aos concellos de Cerdedo-Cotobade e A Lama, 

mentres que o Concello de Ponte Caldelas ten un camión motobomba duns 

25 anos de antigüidade, que non só é utilizado para a extinción de 

incendios forestais senón que atende tamén os incendios urbanos e 

constitúe a única liña de defensa real contra o lume no municipio. Situación 

semellante á do Concello de Caldas de Reis, que non figura entre as 

persoas beneficiadas polas reparticións que ten feito a consellería, pese a 

telo solicitado. 
 

Todos os concellos requiren de medios para a loita contra esta lacra, sexan 

ou non gobernados polo PP, e o que se precisa son criterios de reparto 

obxectivos e claros. 
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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: 

 

Cales son os criterios utilizados polo Goberno galego para a cesión en 

propiedade de vehículos motobomba? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  José Antonio Quiroga Díaz 

  José Manuel Pérez Seco 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 11/08/2017 10:29:23 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 11/08/2017 10:29:30 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 11/08/2017 10:29:37 

 

44424



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

1 

 

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. 

 

En xuño de 2016 a Xunta anunciou a posta en marcha dun Plan de acción global 

contra os danos dos xabarís, dotado con 1,3 millóns de euros, nun suposto plan que xira 

en torno a catro eixos: accidentes de tráfico, danos a cultivos, xestión cinexética e 

educación e formación. Pasado máis dun ano non se fixo público nin as liñas 

estratéxicas de dito plan de acción nin un documento referente, nin se debateu, nin se 

coñece do alcance da súa execución, nin o destino global das diferentes partidas. 

Ao igual que no ano 2014, no que aprobaron a elaboración da redacción dun 

Plan de Xestión do Xabaril, realizado pola Universidade de Vigo, do cal se descoñece a 

existencia da súa aplicación e resultados e logros acadados, da súa vixencia, caducidade, 

grado de cumprimento, e previsións de actuacións por comarcas. Do único que se 

desprende de dito estudo simplemente foi amosar un mapa de accidentes na Galiza, 

máis sen ter aportado ningún dato sobre a situación e abundancia e diagnóstico da 

poboación da especie, e estratexias de actuación. 

Entendemos que a xestión do xabaril debe superar o modelo, infrutuoso que 

supoñen miles de batidas que, ademais, poden estar redundando nun incremento do 

problema, así coma resultar eticamente reprobable e cuestionable e estar xerando un 
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grave problema a outra fauna ameazada. Sobre todo aquelas que se conceden dentro de 

espazos naturais protexidos, ou coincidindo en lugares no que están presentes especies 

en perigo de extinción ou ameazadas, en particular durante a época de cría. 

Non é que nos opoñamos a autorización de batidas para controlar a súa 

poboación, pois entendemos que son necesarias, pero si no criterio empregado para 

autorizalas, sobre unha base pouco técnica pola que se permiten miles e miles de 

batidas, en calquera momento do ano, sen contar cun seguimento técnico nin cunha 

estratexia de actuación e planificación. Entendemos que as batidas deben ser unha parte 

dun todo que completaría a posta en marcha doutras múltiples actuacións que deberían 

estar contidas nunha estratexia de xestión e manexo. Non existe deseño de xestión, só 

un parche mediante miles de batidas que non serven para reducir nin arranxar esta 

problemática. 

 

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

Pleno: 

Que ten feito ata o de agora a Xunta sobre o seu Plan de acción global contra os 

danos dos xabarís, dotado con 1,3 millóns de euros? 

 

Santiago de Compostela, 11 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 
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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 11/08/2017 12:16:25 

 

María Montserrat Prado Cores na data 11/08/2017 12:16:33 

 

Ana Pontón Mondelo na data 11/08/2017 12:16:35 

 

Olalla Rodil Fernández na data 11/08/2017 12:16:37 

 

Noa Presas Bergantiños na data 11/08/2017 12:16:39 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 11/08/2017 12:16:42 
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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.  

Combater a violencia machista é ou debera ser un dos obxectivos fundamentais 

das institucións. Dentro dos ámbitos que deben mellorar a súa actuación para traballar 

no obxectivo de erradicala salienta a Xustiza. Organizacións feministas, colectivos 

profesionais e partidos políticos teñen demandado a corrección das súas deficiencias así 

como a mellora dos medios e recursos da xustiza, concretada a través de elementos 

fundamentais como por exemplo a dotación dos recursos necesarios para mellorar os 

recursos humanos e materiais das dependencias xudiciais. Neste sentido, ocupa un lugar 

importante a creación e mantemento de xulgados específicos en materia de violencia 

contra as mulleres. 

Cómpre recordar que segundo datos oficiais do Informe anual sobre violencia de 

xénero en Galiza, ao longo de 2016 denunciaron ser vítimas de violencia machista no 

noso país até 5.683 mulleres, tendo a segunda maior cifra na provincia da Coruña, con 

2.193, cunha cifra moi similar á provincia pontevedresa que lidera con 2.210 casos. 

Ademais, foi na Coruña onde máis ordes de protección se demandaron, cun total de 614.  

Neste contexto, desde o Bloque Nacionalista Galego observamos con 

preocupación a nova coñecida a comezos do verán de 2017 de que o Xulgado de 

Violencia de Xénero da Coruña sería administrado durante as vacacións estivais polo 
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xuíz ou xuíza de instrución que se atopara de garda en cada momento e non por unha 

persoa substituta específica. Alén das dificultades evidentes de compatibilizar os 

traballos derivados do xulgado de garda cos derivados do xulgado de violencia contra a 

muller pola alta carga de traballo, as e os nacionalistas vemos nesta situación unha falta 

de atención por parte dos poderes públicos que deberan garantir tanto o funcionamento 

operativo do xulgado como a participación nestes procesos de profesionais con 

formación específica.  

As razóns coñecidas para esta decisión estaban fundamentadas na limitación de 

orzamentos da Dirección Xeral de Xustiza ao ter superadas as contías destinadas ás 

substitucións deste tipo. Máis aínda, resulta alarmante que coñecida e advertida esta 

situación tanto por forzas políticas como por colectivos profesionais como o propio 

Colexio de Avogados da Coruña, non se teña buscado unha solución e que no inicio de 

agosto non se conte, efectivamente, cunha persoa substituta específica. A diferenza 

doutras ocasións, o Ministerio de Xustiza non ten autorizado o adianto de fondos para 

substitucións, algo que para o Bloque Nacionalista Galego é unha absoluta 

irresponsabilidade e evidencia a irracionalidade do centralismo xudicial dun Estado 

español que non ten reparos en dar carta branca para incrementar o gasto orzamentario 

noutras partidas.  

Por todas estas razóns, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

 

- Que actuacións levou ou vai levar a cabo o goberno galego para impedir que a 

falta de recursos orzamentarios impida o bo desenvolvemento da actividade dos 

xulgados específicos de violencia contra a muller?  
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Santiago de Compostela, 11 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 11/08/2017 12:46:14 

 
María Montserrat Prado Cores na data 11/08/2017 12:46:19 

 
Ana Pontón Mondelo na data 11/08/2017 12:46:22 

 
Xose Luis Rivas Cruz na data 11/08/2017 12:46:24 

 
Olalla Rodil Fernández na data 11/08/2017 12:46:27 

 
Xosé Luis Bará Torres na data 11/08/2017 12:46:29 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Luís Villares Naveira, Antón Sánchez García, Carmen Santos Queiruga, 

Ánxeles Cuña Bóveda, Paula Vázquez Verao, Magdalena Barahona Martín, 

Manuel Lago Peñas, Davide Rodríguez Estévez, Eva Solla Fernández, Juan 

José Merlo Lorenzo, Paula Quinteiro Araujo, Luca Chao Pérez, Francisco 

Casal Vidal e Marcos Cal Ogando, deputadas e deputados pertencentes ao 

Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do artigo 155 do Regulamento 

da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para o seu debate en Pleno. 

A Xunta de Galicia licitou mediante concurso público a xestión  da limpeza dos 

edificios administrativos a través da Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza, publicado no BOE con data de 25 de xullo de 2017 e no 

DOUE o 19 de xullo do 2017. 

Este mesmo contrato xa fora obxecto de licitación a principios de ano, con data 

de 25 de xaneiro de 2017, mediante un macroconcurso, e cuns pregos de 

contratación que na práctica supuxeron que só puidesen concorrer a el catro 

grandes empresas de fóra de Galicia. A consecuencia  práctica daquela foi a 

expulsión de todas as empresas do sector, pequenas e medianas, con sede 

tributaria en Galicia que dan emprego a miles de traballadoras. 

O resultado do contrato supuña unha vulneración da normativa comunitaria 

2014/24/UE e da galega, a Lei 14/2013 no seu artigo 29, posto que as dúas ían 

encamiñadas a redactar os pregos de contratación mediante a existencia de lotes 

que fixesen accesible o contrato a PEMES. 

Despois da protesta do sector, e durante a tramitación do expediente recibiríanse 

na Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza escritos contra o macro-concurso. Finalmente, por parte desta 

Secretaría solicitaríase unha auditoría externa, para verificar se a organización 
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contida nos pregos era a máis axeitada para prestar o servizo de limpeza. O 

informe da auditoría confirmou os presaxios do sector: a incorporación de novos 

centros na licitación supoñía incluír un elevado número de traballadores e locais 

moi diferentes e dispersos xeograficamente, polo que se xerarían dificultades 

operativas, no momento inicial e na xestión diaria do contrato. Ademais, a 

suposta vantaxe de ter un único interlocutor minguaba, co conseguinte prexuízo 

para o interese público.  

A Xunta de Galicia renunciou á subscrición do contrato do servizo de limpeza  e 

desistiu na adxudicación o 9 de xuño de 2017. 

Agora, ca inminente transposición das Directivas do Parlamento Europeo e do 

Consello, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, esgotado xa o 

prazo da súa transposición (que remataba o 18 de abril do 2017, data a partir da 

que se pode invocar o efecto directo das mesmas)  mediante a nova Lei de 

Contratos do Sector Público, aprobado no Congreso e en tramitación no Senado, 

a Xunta de Galicia volve convocar o concurso de limpeza con data de 25 de xullo 

de 2017. 

Nesta ocasión o macro-concurso reparte a licitación en tres lotes, pero dun xeito 

formal, xa que cunha ollada constátase a diferenza entre o Lote 1 cun orzamento 

base de licitación estimado en 12.352.973,93 euros (Servizo de limpeza de 

edificios administrativos da Xunta de Galicia), e o Lote 2: 746.681,12 euros 

(Servizo de limpeza dos edificios e dependencias da Axencia de Turismo de 

Galicia e dos edificios do Centro Superior de Hostalaría de Galicia) e Lote 3: por 

valor de 485.431,76 euros (Servizo de limpeza da sede do Centro Integrado de 

Atención ás Emerxencias 112 e da Academia Galega de Seguridade Pública, na 

Estrada). 

A data límite de presentación de ofertas é 28 de agosto de 2017, ás 14:00 horas. 

A convocatoria un día festivo, como é o Día Nacional de Galicia, ca publicación 
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no BOE o 25 de xullo, e co prazo escaso dun mes ata o 28 de agosto, data de 

vacacións para milleiros de persoas, fai sospeitar das consecuencias prácticas de 

dita convocatoria. 

Estamos ante o mesmo macroconcurso orixinal, con tintes formalistas, dividindo 

o mesmo en lotes, pero mantendo un lote en orzamento e centros 

desproporcionado que é o lote nº 1. 

Sospeitase que despois a este se irán engadindo novos centros, e facéndose 

ampliacións e prórrogas que xa se contemplan na propia licitación. 

Así pois outra vez as PEMES galegas do sector limpeza volverán quedar fóra, 

prexudicando o tecido empresarial e a creación de emprego de calidade e 

duradeiro, tan falto do establecemento de xente nova que garanta un futuro 

estable para o noso país. 

Por todo o exposto o Grupo Parlamentario de EN MAREA presenta a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

 

Conséguese levar a  cabo as recomendacións da auditoría independente externa 

que estableceu a inoperatividade e contrario ao interese público a existencia dun 

único interlocutor no lote número 1 inda que sexa o máis grande? 

 

Santiago de Compostela, 11 de agosto de 2017. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Luis Villares Naveira na data 11/08/2017 13:48:36 

 

Paula Vázquez Verao na data 11/08/2017 13:48:44 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 11/08/2017 13:48:47 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 11/08/2017 13:48:53 

 

Carmen Santos Queiruga na data 11/08/2017 13:48:57 

 

Antón Sánchez García na data 11/08/2017 13:49:00 

 

Eva Solla Fernández na data 11/08/2017 13:49:03 

 

Luca Chao Pérez na data 11/08/2017 13:49:06 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 11/08/2017 13:49:09 

 

Magdalena Barahona Martín na data 11/08/2017 13:49:12 

 

José Manuel Lago Peñas na data 11/08/2017 13:49:15 

 

Francisco Casal Vidal na data 11/08/2017 13:49:18 

 

David Rodríguez Estévez na data 11/08/2017 13:49:21 

 

Marcos Cal Ogando na data 11/08/2017 13:49:24 
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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 incumprimento reiterado da 

lexislación en materia toponímica por parte das institucións do Estado español e as 

accións que debe levar a cabo a Xunta de Galiza. 

 

A toponimia é a área de coñecemento que estuda os nomes cos que un pobo 

identifica determinados espazos de diferente tamaño e dimensión. A toponimia de cada 

lingua constitúe unha manifestación da súa riqueza e vitalidade, así como a pegada da 

historia de cada pobo, constituíndo un campo multidisciplinar de estudo e un elemento 

de identificación do territorio e da súa identidade que debe ser coidado e conservado. 

Máis aínda, nun contexto coma o galego, onde á convivencia diglósica entre dúas 

linguas temos que engadir as necesidades de reparación e restitución despois da 

deturpación que o españolismo ten exercido sobre os nomes dos nosos lugares.  

Cómpre recordar que desde a aprobación do Estatuto de Autonomía foron 

diferentes os impulsos que desde o ámbito lexislativo e institucional marcaron como 

obxectivo a recuperación de ámbitos de uso da lingua, entre os que a toponimia foi 

atopando o seu oco. Deste xeito, xa a Lei 3/1983, do 15 de xuño, de Normalización 

Lingüística aprobada por unanimidade polo Parlamento Galego fai mención á 

recuperación e fixación da toponimia galega. Concretamente, no artigo 10 estabelécese 
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que "os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega" e sitúase na 

Xunta de Galiza a correspondencia na determinación dos nomes oficiais, como despois 

se desenvolvería creación da Comisión de Toponimia e na promulgación de diferentes 

decretos para regular a recuperación ou fixación da toponimia galega e aprobar os seus 

inventarios.  

Porén, máis de tres décadas despois do inicio do recoñecemento das formas 

galegas como as únicas oficiais e correctas para denominar os nosos lugares, 

organizacións políticas, persoas particulares e colectivos de defensa da cultura e o 

idioma galegos continúan a denunciar o incumprimento da lei e a deturpación 

lingüística. Salienta, pola súa reincidencia e pola gravidade, o empeño por parte das 

institucións do Estado español por non corrixir a súa conduta contraria ao respecto polos 

nomes dos núcleos do noso país e o noso legado patronímico, agredíndoo 

constantemente.  

Recentemente, o propio Parlamento de Galiza acordou por unanimidade 

dirixirse ao Goberno español para amosar formalmente o rexeitamento ao uso por parte 

de organismos e institucións oficiais de toponimia ilegal lembrando que a única forma 

oficial é a galega en diferentes iniciativas, tanto ao fío das deficiencias detectadas no 

ámbito da Xustiza como da Facenda. Porén, repítese de maneira continuada o uso de 

topónimos deturpados e non parece haber vontade por parte do Estado de cumprir a lei.  

Lamentabelmente, a aprobación definitiva dos Orzamentos do Estado para 2017 

non só se acompañou dun agravio económico para Galiza senón tamén dun novo 

exercicio de agravio lingüístico. Así, se consultamos a súa documentación dispoñíbel en 

formato dixital así como o propio BOE do 28 de xuño de 2017 onde se recolle o texto 

da lei 3/2017 de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017 podemos observar o uso 

de “Orense”, “La Coruña”, “O’Cebrero” ou “Tuy”.  
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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 o goberno galego diante do incumprimento 

sistemático por parte do Estado español da lexislación en materia de toponimia? 

 

 

Santiago de Compostela, 14 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 14/08/2017 12:39:56 

 
María Montserrat Prado Cores na data 14/08/2017 12:40:01 

 
Ana Pontón Mondelo na data 14/08/2017 12:40:03 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 14/08/2017 12:40:05 

 
Olalla Rodil Fernández na data 14/08/2017 12:40:08 

 
Xosé Luis Bará Torres na data 14/08/2017 12:40:11 

 

44438



 

 

 

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Existe hoxendía en Galicia un bo número de pequenas empresas que fabrican 

cervexa de xeito artesanal. Algunhas delas, as máis, dunha excelente calidade e con 

personalidade propia. 

Sen embargo neste noso País hai unha ausencia de lexislación específica para 

este produto que regule as figuras de artesá e galega. O Estado si ten lexislación e 

Cataluña tamén. 

As características especiais deste produto, a súa elaboración e a súa 

singularidade fan que algunhas empresas e marcas teñan problemas co etiquetado por 

figurar na identificación as palabras artesá e galega. 

Non hai moito tempo unha prestixiosa marca de cervexa artesá foi sancionada 

por unha, ó noso xuízo, deficiente interpretación da lei e a non observación das 

peculiaridades deste produto. 

Porque se trata dun produto no que un elemento fundamental no seu proceso de 

elaboración que condiciona e determina o resultado final dun xeito inequívoco, non é 

ponderados na súa xusta medida. 
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Estamos a referirnos á auga e ás súas características químicas. 

Recoñecidas mundialmente pola súa calidade e a súas peculiaridades as cervexas 

de Chequia, Illas Británicas, Alemaña, Irlanda e Bélxica, famosas internacionalmente, 

desfrutan dese recoñecemento grazas a un condicionante esencial: a auga propia de cada 

unha das rexións onde se producen, sumado á protección que as súas Administracións 

Públicas respectivas lles conceden chegando nalgúns casos á DO. 

A auga dos mananciais do Morrazo non é galega? A auga por vir transportada 

polas nubes e proceder dun mar universal non é galega? Non pasa por un proceso de 

filtración a través das diferentes capas do solo, resultado de séculos de erosión, 

estratificación a base da rocha nai orixinal galega e cunha acidez, composición e un 

longo etc. que lle confire un carné de identidade galego? 

Non podemos darlle carta de nacionalidade diferenciada a esa auga? Non 

condiciona dun xeito total a auga todo o proceso de fermentación, elaboración e o 

resultado final da cervexa? 

Pois se así é, van sendo horas de rematar con esta situación surrealista que fai 

que mentres cervexas artesás de diferentes rexións e países do estado español poidan 

etiqueta-lo seu produto coas palabras que aluden á súa condición de artesá e xeografía, 

as nosas reciban apoios da Consellería en forma de sancións e ameazas. 

Curiosamente algunha destas marcas pode comercializarse fóra de Galicia con 

ese etiquetado sen estar á marxe da lei e aquí non. 

Non sería descabellado que a Xunta de Galicia tentase falar co sector e chegar 

polo menos a unha IXP ou algo polo estilo. 
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Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 

Que ten pensado face-la Xunta de Galicia para protexer e implementa-la 

industria da cervexa artesá galega? 

 

Santiago de Compostela, 17 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 17/08/2017 09:59:50 

 

María Montserrat Prado Cores na data 17/08/2017 09:59:54 

 

Ana Pontón Mondelo na data 17/08/2017 09:59:56 

 

44441



 

 

 

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 

 

 

 

Olalla Rodil Fernández na data 17/08/2017 09:59:57 

 

Noa Presas Bergantiños na data 17/08/2017 09:59:59 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 17/08/2017 10:00:00 
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Á MESA DO PARLAMENTO  

 

Carmen Santos Queiruga e Juan José Merlo Lorenzo, deputada e deputado do 

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

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

oral en Pleno, relativa á redución do número de traballadores afiliados ao réxime 

especial do mar en Galicia desde o ano 2009. 

 

O sector do mar é de vital importancia para a economía galega, xa que del 

dependen milleiros de postos de traballo, tanto directos como indirectos. Sen 

embargo, este sector leva anos nunha situación crítica pola deixadeza mostrada 

por parte do goberno da Xunta de Galicia. 

Que o sector do galego do mar non pasa precisamente polo seu mellor momento 

queda reflexado, por exemplo, en que entre xuño do 2009 e xuño do 2017, e 

segundo datos publicados polo Instituto Galego de Estatística (IGE), o número de 

traballadores afiliados ao réxime especial do mar pasaron de 24.296 a 20.885, o 

que significa unha redución do 13,7% nos últimos oito anos.  

Estes datos alertan de que o sector do mar morre pouco a pouco en Galicia, 

mentres a Xunta mira cara outro lado, sen desenvolver as políticas públicas 

necesarias para reverter esta situación, como por exemplo o saneamento integral 

das rías galegas. Debemos recordar que son moitas as familias que viven do mar, 

representado este a súa única fonte de ingresos, polo que é necesario e representa 

unha obriga cambiar esta tendencia con medidas que aseguren a supervivencia 

futura do sector. 
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Polo exposto, formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

 Como valora o Goberno galego esta redución do número de traballadores do 

mar en Galicia desde o ano 2009? 

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2017. 

 

  Asdo.: Carmen Santos Queiruga 

   Juan José Merlo Lorenzo 

   Deputada e deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Santos Queiruga na data 17/08/2017 11:22:34 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 17/08/2017 11:22:45 
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Á MESA DO PARLAMENTO  

 

Carmen Santos Queiruga e Juan José Merlo Lorenzo, deputada e deputado do 

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

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

oral en Pleno, sobre a cota da anchoa en Galicia 

 

Este ano, a pesares de que só dispoñía de 56 toneladas como cupo, o cerco galego 

capturou máis de 500 toneladas de anchoa ao sur de Fisterra. Esta situación fai 

temer ao sector que a Secretaría Xeral de Pesca impoña unha sanción para o 2018 

sobre a cota deste produto, xa que a diferenza entre o volume capturado e a cota 

da que se dispoñía é moi elevada. O sector denuncia, que ante a delicada 

situación que atravesan, os barcos intentan aproveitar ao máximo sempre que 

saen ao mar, sobre todo si se trata de anchoa. 

 

O problema principal reside precisamente en que Galicia so dispón do 1,14% da 

cota total da especie, mentres que o resto é para os buques andaluces. O portavoz 

da Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (ACERGA), que engloba a 

máis do 60% das embarcacións do sector, informa de que esta situación é 

insostible, e veñen reclamando que se diferencie os stocks de anchoa entre a zona 

de Galicia e Andalucía. Ademais aínda é incerto os beneficios que deixará sobre 

o sector o novo Plan de Xestión prometido por Pesca, pero avisan de que non 

pode seguir a liña do Plan de 2013, que foi anulado polo xustiza grazas a unha 

reclamación da propia asociación. 
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Polo exposto, formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

- Considera o Goberno galego suficiente a cuota de anchoa que actualmente 

ten Galicia? 

 

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2017. 

 

  Asdo.: Carmen Santos Queiruga 

   Juan José Merlo Lorenzo 

   Deputada e deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Santos Queiruga na data 17/08/2017 11:21:37 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 17/08/2017 11:21:56 
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Á MESA DO PARLAMENTO  

 

Carmen Santos Queiruga e Luis Villares Naveira, deputada e deputado do 

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

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

oral en Pleno, relativa á situación dos funcionarios interinos no sistema público 

autonómico galego. 

 

A precarización que sofren os empregados públicos autonómicos desde o 2009 é 

unha realidade innegable. A temporalidade non fixo máis que aumentar de forma 

progresiva nos últimos 8 anos, de feito un dos sectores máis afectados foi o 

persoal de docentes non universitarios, que ademais de ver reducida a súa 

plantilla en máis de 1.500 profesionais, o seu número de interinos pasaron de ser 

o 6,31% no 2009 ao 14,87% durante o último ano. Estamos polo tanto, ante un 

aumento da temporalidade que afecta claramente aos dereitos dos traballadores. 

Concretamente en Xullo deste ano, unha sentenza ditada polo xulgado 

Contencioso Administrativo número 2 da Coruña, recoñece a un profesor interino 

o dereito a percibir unha indemnización polo tempo que estivo realizando unha 

substitución. A sentenza recoñece unha indemnización de 20 días por ano 

traballado, similar á que corresponde a un despido por razóns obxectivas, 

técnicas, económicas, organizativas ou de produción. Argumentase que “a mera 

temporalidade” da relación contractual non exclúe o dereito a ser indemnizado ao 

contradicir o principio de igualdade da Directiva europea. 

Esta resolución senta un precedente, xa que ata agora os tribunais españois só se 

pronunciaron a favor do persoal laboral das administracións, sen recoñecer este 

dereito aos funcionarios interinos. Calcúlase que actualmente existen en España 
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máis de 250.000 persoas nunha situación semellante, moitas delas traballando no 

sistema público autonómico galego. Varios sindicatos avisan de que se as 

administracións públicas non actúan para solucionar a problemática da 

temporalidade, poderíamos atoparnos ante milleiros de demandas que chegarían 

a colapsar os xulgados. 

Polo exposto, formulamos a seguinte pregunta para ao seu debate en Pleno: 

 

 Que medidas ten pensado adoptar a Xunta de Galicia ante os novos casos 

que se poden producir?  

 

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2017. 

 

  Asdo.: Carmen Santos Queiruga 

   Luís Villares Naveira 

   Deputada e deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Santos Queiruga na data 17/08/2017 11:24:49 

 

Luis Villares Naveira na data 17/08/2017 11:24:55 
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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. 

 

En febreiro de 2008 a Consellería do Medio Ambiente da Xunta de Galiza emitiu 

autorización para a instalación dun vertedoiro de residuos non perigosos para a restauración 

do espazo natural da canteira de Miramontes, na parroquia de Grixoa en Santiago de 

Compostela, con capacidade para eliminar 80.000 t/ano, nun vaso de vertido de 1 millón de 

metros cúbicos, nunha superficie de 4,5 hectáreas e cunha vida útil estimada en 20 anos.  

A previsión inicial era encher este espazo con areas, terras e lodos xerados nas 

propias instalacións e con restos procedentes de actividades industriais de construción. 

O funcionamento do vertedoiro non tardou en xerar preocupación entre a veciñanza 

que observara incendios no propio vertedoiro. Como consecuencia, a principios do 2014, o 

BNG, a través dos seus representantes no Parlamento, interesouse diante da Xunta de Galiza 

polo cumprimento das medidas ambientais impostas na resolución de autorización.    

Por outra parte, a autorización inicial foise ampliando en resposta a diversas 

solicitudes e, na actualidade, o vertedoiro parece estar a recibir materiais procedentes de 

empresas, depuradoras e vertedoiros de diversas vilas e cidades galegas, mais tamén de fóra 

da Galiza. Incúmprese deste xeito o principio legal e ambiental de tratamento, eliminación e 

valorización de residuos no punto máis próximo ao lugar onde se xeran.  
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Na autorización deste vertedoiro, a Xunta condicionou a autorización de impacto 

ambiental a dispor dun peche perimetral de malla metálica, de tipo cinexético, que impida a 

entrada de animais, cunha altura non menor de 1,5 m sobre a rasante do terreo. Tanto a 

canteira como o vertedoiro non contan cun valado que impida acceder ás instalacións. 

Sobre a integración paisaxística e a restauración, sinálase que co fin de garantir a 

mellor integración do depósito e diminuír a súa visibilidade, así como contribuír á 

contención do po que se poida xerar, antes do inicio da actividade ou simultaneamente cos 

labores de preparación do vaso, disporanse pantallas vexetais. A pantalla vexetal estará 

composta de diferentes especies arbóreas e arbustivas de folla perenne e caduca, e 

localizaranse de forma paralela ás trazas dos camiños que rodean o vaso. Estas pantallas 

non existen.  

Entre as medidas sobre a paisaxe, na autorización recóllese que se debe respectar a 

vexetación arbórea que puidera existir na contorna e naquelas zonas onde o proxecto o 

permita, descartarase o uso de especies foráneas con perigo de naturalizarse no medio e 

manterase con especial coidado a pantalla vexetal asociada ao peche perimetral.  

Ademais, nas propias instalacións do vertedoiro a empresa Tecnolosolos Galaicos 

está autorizada para a elaboración de cubertas artificiais a partir de residuos compactados, 

que serán as que cubran o vaso da canteira. 

Na zona de elaboración de tecnosolos atopáronse deficiencias como balsas sen illar 

con residuos líquidos con materia orgánica en descomposición, bidóns de residuos sen 

etiquetar e sen tapar, grandes cantidades de materia orgánica inmadura ao aire libre, 

lixiviando directamente sobre o terreo sen impermeabilizar e lixiviados canalizados que 

verten directamente no terreo.  
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Na autorización esíxese tamén que para todo o ámbito de traballo se tomen as 

medidas necesarias para garantir a ausencia de arrastres sólidos e escorregas que poidan 

rematar directa ou indirectamente nas augas superficiais e subterráneas. 

A normativa determina que os tecnosolos se deben aplicar sobre terreos degradados, 

mais en Grixoa instaláronse nunha ladeira que non se atopaba degradada nin contaminada. 

Advírtese tamén que os tecnosolos conteñen vertido de mesturas de restos orgánicos 

inmaduros que producen cheiros e lixiviados, cunha alta porcentaxe de impropios (restos de 

plásticos, pilas, compresas, etc) sobre terreos que dan a prados destinados á gandaría. 

En canto ao vertedoiro, na modificación da autorización de agosto de 2013, na 

admisión de materiais de construción que conteñen amianto indícase que unicamente se 

aceptarán aglomerado autorizado, sempre que presente baixa friabilidade e que non se 

acepten materiais que poidan producir liberación de fibras ao medio. Este material debe 

xestionarse en cela específica e contará coa aprobación da autoridade laboral competente na 

materia de protección dos/as traballadores/as contra os riscos relacionados coa exposición 

ao amianto. 

Na modificación do 20 de febreiro de 2014, esíxense condicionantes específicos 

para o residuo clasificado co código LER 170302, correspondente con mesturas 

bituminosas (alquitráns). A xestión destes residuos deberá ser independente, con condicións 

específicas de almacenaxe, así como condicións de almacenaxe específica do produto 

resultante da valorización para evitar afección sabre solo e augas, que se descoñece se se 

está a aplicar. 

Na autorización do vertedoiro dise que, entre as medidas a adoptar en situacións de 

funcionamento anormal, se as anomalías implican riscos para a saúde das persoas ou poden 

prexudicar gravemente o equilibro dos sistemas naturais suspenderase inmediatamente a 

actividade. 
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Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

Cando pensa adopta-las medidas necesarias pra que o vertedoiro da canteira de 

Miramontes cumpra as condicións esixidas pola normativa vixente, nomeadamente as 

especificacións sinaladas na autorización de impacto ambiental, e face-las xestións 

oportunas encamiñadas a evitar que se depositen en Santiago de Compostela residuos 

doutras comarcas galegas e doutros territorios do Estado, co obxectivo de cumprir o 

principio legal e ambiental para o tratamento e valorización do lixo no punto máis próximo 

a onde se xera? 

 

Santiago de Compostela, 21 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 21/08/2017 09:51:08 
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María Montserrat Prado Cores na data 21/08/2017 09:51:13 

 

Ana Pontón Mondelo na data 21/08/2017 09:51:14 

 

Olalla Rodil Fernández na data 21/08/2017 09:51:16 

 

Noa Presas Bergantiños na data 21/08/2017 09:51:17 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 21/08/2017 09:51:18 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Luis Bará 

Torres, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a 

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

da Laracha en Cerámicas Campo. 

 

Estímase que na parroquia de Lendo, no concello da Laracha, atópanse 

depositados arredor de 35.000 toneladas de pneumáticos, tratándose do depósito 

de pneumáticos máis grande de toda Galiza. A súa xestión e tratamento ten que 

ser un obxectivo prioritario. Recentemente, en abril, acaba de comezar a 

eliminación dos pneumáticos do vertedoiro e nese sentido é preciso coñecer 

todos os detalles a respecto da licitación do contrato de xestión e tratamento dos 

mesmos. 

Estes pneumáticos levan acumulados nunha parcela propiedade de 

Cerámicas Campo dende os anos 90. En aras da transparencia é preciso coñecer 

tamén o papel que desempeñan os propietarios da parcela no proceso de 

eliminación dos pneumáticos e o seu tratamento.  

 

Polo exposto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 
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Baixo que condicións, contrato, proxecto de xestión...foi concedido o 

permiso e case a exclusiva de almacenaxe e tratamento de pneumáticos á 

empresa Campos? 

 

 

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz  

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 21/08/2017 09:53:57 

 

María Montserrat Prado Cores na data 21/08/2017 09:54:03 

 

Ana Pontón Mondelo na data 21/08/2017 09:54:05 
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Olalla Rodil Fernández na data 21/08/2017 09:54:06 

 

Noa Presas Bergantiños na data 21/08/2017 09:54:08 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 21/08/2017 09:54:09 
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Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Luis Bará 

Torres, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a 

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

da Laracha en Cerámicas Campo. 

 

Estímase que na parroquia de Lendo, no concello da Laracha, atópanse 

depositados arredor de 35.000 toneladas de pneumáticos, tratándose do depósito 

de pneumáticos máis grande de toda Galiza. A súa xestión e tratamento ten que 

ser un obxectivo prioritario. Recentemente, en abril, acaba de comezar a 

eliminación dos pneumáticos do vertedoiro e nese sentido é preciso coñecer 

todos os detalles a respecto da licitación do contrato de xestión e tratamento dos 

mesmos. 

Estes pneumáticos levan acumulados nunha parcela propiedade de 

Cerámicas Campo dende os anos 90. En aras da transparencia é preciso coñecer 

tamén o papel que desempeñan os propietarios da parcela no proceso de 

eliminación dos pneumáticos e o seu tratamento.  

 

Polo exposto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 
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Recibiu a Xunta de Galiza algunha compensación por parte dos 

propietarios da parcela pola retirada actual dos pneumáticos? 

 

Santiago de Compostela, 21 de agosto 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 21/08/2017 09:54:25 

 

María Montserrat Prado Cores na data 21/08/2017 09:54:31 

 

Ana Pontón Mondelo na data 21/08/2017 09:54:32 

 

Olalla Rodil Fernández na data 21/08/2017 09:54:34 
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Noa Presas Bergantiños na data 21/08/2017 09:54:35 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 21/08/2017 09:54:37 

 

44459



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, deputadas e 

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

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

resposta oral en Pleno, relativa ao anuncio de The Navigator Company de instalar en 

Galicia unha base de operacións destinada ó fornecemento de materia prima. 

 

Non corren bos tempos para o eucalipto en Portugal logo da anunciada 

moratoria, hai xa meses, por parte do goberno portugués.  

O día 19 de xullo a Asembleia da República aprobou unha serie de medidas para 

limitar e reduci-la plantación de especies coma o eucalipto. É evidente que isto non se 

debe a un capricho momentáneo nin a unha nova variable do mercado mundial da pasta 

de papel. É o resultado dunha análise seria da foresta portuguesa sumida nun caos 

semellante á galega e que provoca que ano tras ano principalmente na época estival os 

lumes sexan, o mesmo ca en Galicia, o pan de cada día. 

O lume de Leiría foi a resposta, casual ou non, e cos seus mortos acelerou as 

medidas a tomar. 

A Estratégia Nacional para as Florestas prevé que a superficie de eucaliptos non 

supere as 812.000Has. actuais desenvolvendo mecanismos que conduzan á redución das 

mesmas e aumentar a superficie de carballos e outras frondosas nun 40%. 
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Inmediatamente The Navigator Company anuncia a súa intención de instalar en 

Galicia unha base de operacións e posiblemente máis, destinada ó fornecemento de 

materia prima. 

Este anuncio alarmou ós sectores máis sensibles coa desastrosa política forestal 

promovida por Ence e consentida e apoiada polo goberno do PP. 

Non é admisible que unhas medidas sensatas, que desde o BNG levamos 

reclamando hai décadas para Galicia a respecto da ordenación do espazo forestal, 

diversificación de especies, multifuncionalidade... que parece ser queren iniciar no país 

veciño, poidan chegar a te-lo efecto contrario aquí no noso.  

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

Que pensa facer o Goberno galego diante da ameaza que supón para a 

sostibilidade e o xa deteriorado equilibrio do noso monte a anunciada instalación como 

captadora de madeira, ou poida que algo máis, de The Navigator Company? 

 

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz  

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 
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Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 21/08/2017 10:34:01 

 

Noa Presas Bergantiños na data 21/08/2017 10:34:06 

 

María Montserrat Prado Cores na data 21/08/2017 10:34:09 

 

Ana Pontón Mondelo na data 21/08/2017 10:34:11 

 

Olalla Rodil Fernández na data 21/08/2017 10:34:12 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 21/08/2017 10:34:14 
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Vilán Lorenzo 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. 

 

 

Á vista do anuncio feito polo vicepresidente e conselleiro de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza sobre a creación dunha bolsa autonómica de 

interinos para interventores e tesoureiros, as deputadas e o deputado que asinan 

preguntan: 

 

 

Cal é a regulamentación para o funcionamento desta bolsa? 

 

 

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2017 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 18/08/2017 11:54:24 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 18/08/2017 11:54:31 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 18/08/2017 11:54:41 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Vilán Lorenzo 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. 

 

 

No Diario Oficial de Galicia do 10 de xullo de 2017 publicouse a Orde do 7 de 

xullo de 2017 pola que se establecen as condicións para a repartición do fondo 

adicional ao Fondo de Cooperación Local para o ano 2017. 

 

 

Na súa exposición de motivos, a Xunta de Galicia establece que “O impulso de 

medidas incentivadoras da xestión eficaz e eficiente dos recursos públicos dos 

municipios galegos é un dos principais obxectivos da Xunta de Galicia, que ten 

como finalidade contribuír a que os concellos poidan continuar prestando os 

debidos servizos á cidadanía, mellorando as condicións de vida que satisfagan as 

súas necesidades á vez que se reducen os custos que a prestación destes servizos 

traslada á carga impositiva que soporta a veciñanza. Como unha das medidas 

máis eficaces para acadar estes obxectivos, a Xunta de Galicia pretende 

promover e apoiar os proxectos de fusión municipal que inicien os concellos da 

nosa Comunidade Autónoma”. 

 

 

No artigo 1. Obxecto. No seu apartado 2, establece que “O fondo adicional do 

Fondo de Cooperación Local para o ano 2017, dotado con 2.236.227 euros, 

destínase na súa totalidade a aqueles concellos resultantes ou que resulten de 

procesos de fusión municipal ou de incorporación voluntaria a outros concellos, 

tendo en conta as particularidades previstas no artigo 5. “ 

 

 

No artigo 2. Beneficiarios. Establece que serán beneficiarios do fondo adicional 

todos os concellos da Comunidade Autónoma de Galicia que rematasen un 

proceso de fusión voluntaria no último ano, así como aqueles concellos 

resultantes dun proceso de fusión municipal concluído nos cinco anos anteriores. 

 

 

Á vista da publicación desta Orde, as deputadas e o deputado que asinan 

preguntan: 
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Considera o Goberno galego que dos 314 concellos existentes en Galicia, só 4 

(correspondentes aos concellos fusionados ou en proceso de fusión) precisan de 

medidas incentivadoras da xestión eficaz e eficiente dos recursos públicos dos 

municipios galegos? 

 

 

Pazo do Parlamento, 17 de agosto de 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 18/08/2017 11:45:30 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 18/08/2017 11:45:34 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 18/08/2017 11:45:43 
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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 do Parlamento, presenta a seguinte Pregunta, 

para a súa resposta oral en Pleno, relativa ao Anteproxecto de modificación da 

Lei 8/2008 de Saúde de Galicia. 

 

Non son poucas as protestas que suscitou a eliminación de Xerencias, no Servizo 

Galego de Saúde, nos últimos gobernos do PP. A eliminación das xerencias de 

atención primaria unida á absorción de varias xerencias de hospitais comarcais 

deviu nunha realidade na que os grandes hospitais iniciaron a concentración do 

investimento sanitario. 

Esta situación ten causado dificultades enormes para a atención primaria, 

desprovista de capacidade decisoria en canto a xestión se refire e nos pequenos 

hospitais, nos que a burocracia se ten incrementado e a imposibilidade de ofrecer 

algúns servizos tamén. 

A pesares da oposición que no seu momento tivo esta circunstancia, a Xunta de 

Galicia decide, en pleno verán, iniciar a modificación da lei de Saúde de Galicia 

para suprimir, de esta vez, catro áreas sanitarias. É dicir, pasamos de eliminar 

xerencias a eliminar tamén as áreas que dan sentido a unha planificación sanitaria 

descentralizada. 

A presentación do anteproxecto que modifica a Lei 8/2008 de Saúde de Galicia 

realizouse sen negociación algunha de xeito previo, advertindo ás centrais sindicais 

de esta situación o mesmo día que se publicaba o texto. 
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Esta situación resulta unha mostra de elevada opacidade, incompatible ademais cos 

principios da Lei de Transparencia e Bo Goberno e coa mínima ética agardable por 

parte da administración. 

Sobre todo, porque esta proposta de modificación abrangue aspectos moi relevantes 

para a sanidade pública e a cidadanía, como o é tamén os órganos de participación 

(Consello Galego de Saúde) que sofren un fondo recorte e mudanza. 

Esta situación, na que un ataque tan relevante á sanidade se fai de xeito sibilino, tivo 

unha resposta pronta de sindicatos e plataformas, iniciándose unha ampla proposta 

de alegacións vía web. Sen embargo, unha vez máis, sobra dicir que a publicidade 

para realizar estas alegacións foi case nula por parte da Xunta, incrementándose así 

o escurantismo, nunha sorte de proceder antidemocrático. 

 

Ante estas circunstancias, En Marea pregunta: 

- Cal é o motivo polo que a Xunta decidiu practicar estas modificacións substanciais 

para a Sanidade Pública en pleno verán, sen participación previa e case sen 

publicidade? 

 

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 2017. 

 

 

Asdo.:  Eva Solla Fernández 

Deputada do GP. de En Marea 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 21/08/2017 13:47:56 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), 

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno, relativa ás actuacións necesarias por parte do goberno galego 

para garantir a conexión entre a cidade de Ourense e o Hospital de Piñor. 

 

Cómpre recordar que foi xa en marzo do pasado ano 2016 cando o Tribunal 

Supremo anulou as concesións de transporte público que foran aprobadas de forma 

irregular no ano 2010 por parte da Xunta de Galiza. Fundamentalmente a motivación para 

dita anulación radicou en que a iniciativa do goberno galego contradicía a normativa 

europea, que prohibe contratos de concesión por períodos superiores a unha década, e a 

Xunta tiña ampliado as concesións por este período após o remate dos contratos, tanto 

para o transporte escolar como para o regular de viaxeiros e viaxeiras. 

Polo tanto, era unha situación non sorpresiva. Porén, a política de deixar facer e 

pasar o tempo do goberno galego impediu traballar nun plan alternativo e consensuado, 

baseado en estudos sobre as necesidades reais do territorio. En consecuencia, coa presión 

do calendario a Xunta aprobou a lei de medidas urxentes para a actualización do sistema 

de transporte público de Galiza (Lei 10/2016). Esta aprobación trouxo canda si a renuncia 

por parte das empresas de aproximadamente o 50% dos contratos de transporte público: 

de 143, renunciaron 77. O maior número de renuncias producíronse en Lugo e en 

Ourense e no conxunto do país foron 578 liñas renunciadas dun total de 817 (o 71%). 

Posteriormente, coa aprobación da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, 
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administrativas e de ordenación, coñecida como lei de acompañamento dos orzamentos, 

aprobáronse as normas 

para a Ordenación do sistema de transporte público regular de viaxeiros. Desta 

forma, novas improvisacións modificaron unha lei que apenas levaba medio ano en vigor 

e alimentou novos problemas que derivarían en conflitos coa patronal e cos traballadores 

e traballadoras así como unha fonda incerteza e inseguridade a respecto do futuro de 

moitas conexións do noso país.  

Debido ás presas (mes de agosto de 2017 como data límite para substituír as 

concesións renunciadas), o proceso foi precipitado, escurantista e moi pouco participativo 

e os estudos encargados pola Xunta a empresas de fóra do país non tiveron o alcance 

necesario para unha encomenda deste tipo.  

Como xa se indicou máis arriba, Ourense é unha das provincias máis afectadas. A 

isto hai que engadir a particularidade da súa dispersión poboacional ao longo de 92 

concellos, cunha soa grande cidade no seu interior e a inexistencia dunha conexión de 

transporte público ferroviario que poida complementar as necesidades de transporte. Polo 

tanto, a conexión mediante o bus é absolutamente fundamental para garantir ás e aos 

ourensáns o dereito á mobilidade.  

Neste contexto, coñecemos e denunciamos que unha das afectacións máis graves 

a partir de agosto para Ourense era a drástica redución de conexións entre a cidade e 

Piñor, onde se atopa o Hospital de Piñor que forma parte das infraestruturas do Complexo 

Hospitalario Universitario de Ourense e no que se fornecen servizos como por exemplo o 

de rehabilitación.  

 

44470



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

Coa oferta proposta no proxecto definitivo que facilitara a Xunta, as saídas de 

Ourense a Piñor pasaban de 14 a 7, cunha redución do 50% e cunha distribución horaria 

absolutamente ineficiente. Por poñer un exemplo, un ou unha doente que vivira no centro 

da cidade de Ourense e que tivera que acudir a rehabilitación ás 11:30 da mañá tería 

como única opción coller un bus que sairía ás 7:25 da mañá. Se ollamos as opcións 

horarias para o traxecto inverso podemos observar como as opcións pasaban de 12 a 9 (10 

en período lectivo) cunha distribución que deixaba lagoas entre as 8:40 e as 11 da mañá e 

a media tarde até a noite. Nin que dicir ten que os e as pacientes de rehabilitación, aínda 

no caso de teren transporte privado de seu son en moitas ocasións persoas que por razón 

das súas lesións non poden, loxicamente, conducir.  

Comezada a implantación do Plan de transporte houbo numerosas liñas no país 

que, ao non axustarse a razón, foron finalmente mantidas en iguais condicións que se 

estaban a prestar. Unha delas, a mencionada conexión. Xa a actual oferta, de un bus cada 

menos de dúas horas ten insuficiencias e queixas, pero de ir cara adiante esta redución de 

oferta nalgún momento obrigaríase ás persoas a incorrer nun gasto extra ao depender do 

taxi e de particulares. Así mesmo, cómpre recordar tamén a importancia desta conexión 

para dar servizo ás poboacións intermedias.  

Desde o Bloque Nacionalista Galego consideramos fundamental o mantemento e 

mellora dunha liña entre Ourense e o Hospital de Piñor que teña cando menos unha saída 

por hora en ambas direccións e se garanta o dereito de toda persoa usuaria do servizo 

público de saúde a empregar as instalacións sen desigualdade a respecto doutros centros 

da área sanitaria.  

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 
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Que actuacións levou ou vai levar a cabo o goberno galego para garantir unha 

conexión óptima dos e das usuarias do Hospital de Piñor de Ourense coa cidade?  

 

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 22/08/2017 10:25:34 

 

María Montserrat Prado Cores na data 22/08/2017 10:25:40 

 

Ana Pontón Mondelo na data 22/08/2017 10:25:43 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 22/08/2017 10:25:44 
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Olalla Rodil Fernández na data 22/08/2017 10:25:46 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 22/08/2017 10:25:47 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Luis Bará Torres, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa ás actuacións que hai que levar a 

cabo para atender as demandas educativas dos colexios de Vilagarcía. 

 

O Bloque Nacionalista Galego vén de reunirse coa Coordinadora de Nais e Pais 

dos Centros Educativos Públicos de Arousa, que agrupa ás ANPAS dos seguintes 

CEIPs: Escardia, Rosalía de Castro, Vilaxóan, Piñeiriño, Lomba, Rubiáns e Torre Illa. 

Desde a coordinadora foinos trasladado un completo dosier das necesidades que 

detectan en cada un dos centros e que se reproduce integramente a continuación: 

 

“As nais e pais dos centros públicos detectamos neste curso 2016/2017, 

gravísimas carencias a nivel de infraestruturas e a nivel de dotacións de persoal, que 

repercuten negativamente no alumnado. Coa intención de conseguir que se subsanen 

estas deficiencias elaboramos a seguinte compilación: 

Queremos concienciar da necesidade de dialogar coas familias e alumnos/as, as 

decisións que afecten aos centros, pois entendemos que é o xeito de coñecer e detectar 

carencias e demandas. 
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En relación a tódolos centros públicos demandamos: 

• Dotar os centros d@s profesionais que precisan para atender ao alumnado 

con necesidades educativas de apoio específico. 

• Reorganizar as rutas de transporte que afecten a alumn@s de educación 

infantil, primaria, secundaria e bacharelato; contando coas necesidades dos centros e 

das familias. 

• Renovar as instalacións obsoletas (cañerías, alumeado...) e revisar se existe 

amianto ou outros materias prexudiciais para a saúde. 

• En aras de mellorar a conciliación familiar, dotar de comedores escolares aos 

centros que o precisen e adaptar os horarios dos mesmos, e os de entrada e saída ás 

necesidades comúns das familias. 

• Garantir que as aulas estean debidamente acondicionadas para o desenrolo 

das actividades educativas. 

 

En relación a cada centro público e de xeito específico: 

 

C.E.I.P. A ESCARDIA.- 

Debido ao incremento de rapaces con n.e.a.e., precisa: 

1. Un/unha orientador/a a tempo completo e con praza definitiva, xa que nestes 
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momentos é compartido con outro centro e non dispón de praza definitiva, o que 

supón unha inestabilidade para o alumnado nesta área. 

2. Os especialistas en PT e AL que fagan falla para atender correcta e 

eficazmente aos alumnos/as que o necesiten. 

3. O desdobre do grupo de 3º de Primaria. 

4. No tocante ás instalacións, unha solución para evitar as altas temperaturas 

que se dan nas aulas os días de calor. 

 

C.E.I.P. ROSALÍA DE CASTRO (Carril).- 

1. Solicitan unha liña de autobuses de retorno a casa que saia ás 14.15 hs, xa 

que actualmente o transporte escolar de regreso sae ás 15.15 hs,obrigando así aos 

rapaces e rapazas transportados a ter que quedarse obrigatoriamente no comedor 

escolar. 

 

C.E.I.P. VILAXOÁN.- 

Os rapaces e rapazas están dando clase a temperaturas por debaixo do que 

sería 

desexable para o correcto desenrolo da actividade lectiva por causa de 

determinadas deficiencias detectadas no centro, polo cal pídese: 
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1. A substitución das antigas ventás por outras que axuden a manter o illamento 

térmico. 

2. A substitución da cuberta. 

3. Reposición do falso teito, xa que hai pranchas que se veñen abaixo. As que se 

foron substituíndo foi con fondos económicos do colexio. 

4. Substitución do depósito de gasóleo, que a pesar dos arranxos por parte 

do concello, segue perdendo unha parte importante de combustible. 

 

C.E.I.P. O PIÑEIRIÑO.- 

1. Solicita a implantación dun comedor escolar que comece a funcionar no 

inicio do curso 2017-2018. Estase á espera do visto bo da Xefatura Territorial ao 

respecto, unha vez que se fagan negociacións co Concello de Vilagarcía. 

2. Desdobre da clase de 5º de Ed. Infantil actual (6º de Ed. Infantil no vindeiro 

curso 2017/18 ou, no seu defecto, dotación dun mestre de apoio a tempo completo 

exclusivamente para ela, tal e como se fixo este ano. Trátase dun grupo de 25 alumnos 

(ratio máxima permitida legalmente) con tres casos de nenos con n.e.a.e., o que fai moi 

complicada a labor diaria dunha soa docente para o adecuado desenrolo e avance da 

clase, o cal repercutiría negativamente na calidade da ensinanza recibida. 

 

C.E.I.P. A LOMBA.- 
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Debido á existencia de máis de cen casos de alumnos con necesidades 

específicas de apoio educativo, demandan máis mestres especialistas en Pedagoxía 

Terapéutica e Audición e Linguaxe, xa que na actualidade contan soamente con un de 

cada unha para os dous centros (C.E.I.P. A Lomba e Anexo A Lomba). 

 

C.E.I.P. RUBIÁNS.- 

Dende a Anpa Casanova do CEIP de Rubiáns consideramos que o os aspectos 

que se poderían mellorar son: 

1. Conseguir un/unha profesor/a de AL a tempo completo para o noso 

colexio.Neste momento o actual profesor de AL compártese con outros centros. Esta 

tamén é unha reclamación que se leva facendo dende o Consello Escolar do colexio 

dende hai bastante tempo. Esta demanda polo de agora non foi atendida. 

2. Conseguir un/unha Orientador/a definitivo/a para o noso colexio. Aínda que 

sexa compartido con Vilaxoán, e imporante que sexa definitivo para que cando chegue 

non teña que poñerse ao día de cada vez. Esta demanda tamén se realizou dende o 

Consello Escolar. A día de hoxe non está atendida. 

3. Ampliación do tempo de comedor, xa que consideramos que os actuais 45 

minutos son escasos para poñer en práctica os hábitos de vida saudables antes de 

despois das comidas (lavarse as mans, cepillarse os dentes). 

4. Adianto do horario de entrada no colexio as 9:30h. O actual horario de 

entrada 9:50h imposibilita que @s proxenitores/as que comecen a súa xornada laboral 

ás 9:00h poidan deixar no colexio ao seu fillo/a. Esta reclamación xa se leva facendo 

dende hai varios anos dende o Consello Escolar do centro. Notar que se adiantaramos 

44478



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

6 

 

o horario tamén permitiría dispoñer de mais tempo para a actividade de comedor. 

Cuestión esta que dende a Anpa consideramos necesaria. 

5. Mellora no acceso a Internet do centro. A actual conexión é deficiente o que 

dificulta extremadamente a realización de actividades que teñan que ver coa rede ou 

que aproveiten os recursos da mesma. Esta demanda foi realizada polo profesorado do 

centro e segue sen estar atendida. 

6. E por último, a colocación de extintores no ximnasio novo. 

 

C.E.I.P. TORRE-ILLA (Illa de Arousa).- 

A nivel infraestruturas: 

1. Colocación de portas antipánico en todas as saídas como manda a 

lexislación. Nestes intres hai catro saídas sen elas. 

2. Unión do denominado pavillón de 5° co resto do colexio, para evitar 

desprazamentos polo patio para acudir ás aulas de música, inglés...ao igual que para 

poder usar o ascensor en caso necesario. 

3. Pizarras dixitais para o alumnado de Infantil. 

4. Porta de entrada con timbre-telefónico para evitar que estea aberta toda a 

mañá. 

5. Dotar a Infantil dun timbre que soe á vez que o do resto do colexio, xa que 

non chega o son do timbre principal ao pavillón onde están, co perigo que conleva se 

por algún motivo houbese que evacuar a todo o centro. 
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6. Espazo para a ANPA, xa que non contan con ningún sitio propio para facer 

reunións ou gardar material. 

7. Espazo propio para o Plan Madruga. Leva dous anos desenrolándose nun 

aula, co conseguinte trastorno, xa que se dan almorzos. 

8. Lembrar que unha aula está ubicada na ludoteca do Concello, xa que se non 

fora así, o colexio tería que prescindir da aula de informática ou de inglés, por poñer 

un exemplo. 

 

A nivel de profesorado: 

1. Un AL aparte do que xa se ten. Considérase insuficiente un só especialista co 

número de nenos que ten o colexio. 

2. Outro PT, debido a que o que está é o director, novo no cargo e no centro. 

3. Profesores/as de apoio. O caso máis sangrante, e que xa foi solicitado, dáse 

en Infantil, tendo nunha aula a dúas nenas con NEAE: minusvalía recoñecida e alerta 

médica escolar. 

4. Máis desdobres por curso. Das catorce unidades de Primaria, hai seis con 

vinte e cinco alumnos/as e dúas con máis de vinte.” 

 

A maiores deste dosier, referiron a falta de diálogo por parte d@s responsábeis 

da consellaría de Cultura, Ensino e Ordenación Universitaria na provincia de 

Pontevedra, que a pesares de solicitar reunións e tentar ter unha interlocución para 
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abordar a situación, sempre se atopan coa calada por resposta. Consideran que as 

carencias educativas existentes, fundamentalmente no referido á falta de profesorado 

especialista para atender @s con necesidade de apoio, son insostíbeis para comezar o 

vindeiro curso escolar con mínimas garantías para recibir un ensino de calidade. Non é 

posíbel integración educativa sen recursos, especialmente os humanos. 

 

Diante desta situación formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 

Van @s responsábeis da Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria reunirse c@s representantes das ANPAs e dos equipos directivos dos 

CEIPs de Vilagarcía para analizar a situación dos centros e as súas demandas? 

 

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 22/08/2017 10:46:09 

 

Ana Pontón Mondelo na data 22/08/2017 10:46:14 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 22/08/2017 10:46:16 

 

Olalla Rodil Fernández na data 22/08/2017 10:46:18 

 

Noa Presas Bergantiños na data 22/08/2017 10:46:19 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 22/08/2017 10:46:21 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Luis Bará Torres, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa ás accións a realizar 

diante da non renovación das autorizacións das traídas de augas. 

 

A auga é un ben das persoas e máis da natureza, non é un negocio de 

grandes especuladores. É un ben fundamental para a vida polo que ten que ser 

considerado o seu aspecto social. 

Malia que as Nacións Unidas proclamou que o acceso aos servizos 

básicos de auga potábel e saneamento son un Dereito Humano, o goberno actual 

está transformando os novos servizos públicos/veciñais en negocios privados. Na 

actualidade estamos a ver como se promoven políticas de austeridade que o que 

pretenden é desmontar a autonomía veciñal para privatizar os seus servizos. 

O noso País ten cultura de auga e foi e segue sendo quen de administrala, 

conservala e xestionala desde antigo a través das traídas de augas veciñais, que, 

ademais encárganse de manter o bo estado das masas de auga para preservar a 

vida na natureza e o benestar na nosa sociedade, mostra disto son as miles de 

traídas que existen en Galiza 
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As traídas de augas ou comunidades de usuari@s son, nin máis nin menos 

que o resultado da unión de veciñ@s dun lugar, rueiro, parroquia... para dar 

respostas á necesidade de subministro de auga potábel. Son froito e exemplo do 

compromiso veciñal, so seu traballo e esforzo e achega económica. Un esforzo 

comunitario para ter un servizo que a administración non facilitaba. 

Desde hai uns meses varias comunidades de Augas de Consumo Humano 

en Galiza (traídas de augas veciñais), atópanse que ao proceder á renovación das 

concesións, por parte dos organismos da conca hidrográfica, neste caso a 

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, estalles a por múltiples atrancos e está 

denegando as autorizacións. 

Estas son traídas que están legalizadas, que cumpren con todos os 

requisitos legais, análises, rede, tubaxes, cloración correctos, e que regularmente 

reciben subvencións públicas para levar a cabo o cometido de subministrar auga 

@s veciñ@s. 

A non renovación das autorizacións está a crear malestar e preocupación 

entre @s veciñ@s, porque se lles quere ilegalizar un servizo, que aínda que non 

ten a consideración de público, si é comunal e comunitario. 

 

Diante desta situación faise precisa unha actuación rápida e decidida por 

parte da Xunta de Galiza en defensa do ben comunitario que son as traídas de 

augas, por esta razón formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 
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Que actuacións ten realizado o Goberno galego diante da denegación, por 

parte da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, de renovacións das concesións 

de aproveitamento de augas que están a solicitar as Comunidades de Augas de 

Consumo Humano? 

 

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 28/06/2017 13:31:27 

 

Noa Presas Bergantiños na data 28/06/2017 13:31:31 
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Olalla Rodil Fernández na data 28/06/2017 13:31:35 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/06/2017 13:31:39 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 28/06/2017 13:31:43 

 

Ana Pontón Mondelo na data 28/06/2017 13:31:46 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Luis Bará Torres, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa á necesidade de avaliación 

dos plans de emprego xuvenil da Xunta de Galiza. 

 

No pasado Consello de Goberno do 22 de xuño, a Xunta de Galiza anunciou 

un plan para impulsar o emprego xuvenil, investindo 9 millóns de euros en axudas 

para autónomos e a contratación de mozos e mozas menores de 30 anos. Co 

programa estima beneficiar a 1.200 mozos, polo que supón un custe por beneficiario 

de 7.500 euros. A iniciativa forma parte do Sistema de Garantía Xuvenil, e este ano 

prevé beneficiar a un 20% máis que na edición anterior, a do 2016, cando segundo a 

Xunta de Galiza acadáronse os 1.000 participantes.  

O programa de Garantía Xuvenil en Galicia enmárcase dentro da Estratexia 

de Emprendemento e Emprego Xoven que, contempla actuacións que teñen como 

obxectivo mellorar a empregabilidade, facilitar a inserción no ámbito laboral, 

promover o emprendemento e mellorar a situación da mocidade dentro do mercado 

de traballo. 

O programa inclúe tres liñas de actuacións. Unha liña destinada a apoiar o 

inicio de actividade do emprego autónomo, outra que ten como obxectivo fomentar 

44487



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

2 

 

nas empresas a contratación por conta allea, e por último unha liña destinada ás 

entidades sen ánimo de lucro, para incentivar a contratación dos mozos e mozas co 

obxectivo de “proporcionarlles unha experiencia e práctica profesional que facilite a 

súa inserción laboral”. Nesta liña a Xunta de Galiza sinala que “primarase este ano, 

como novidade, o criterio de estabilidade laboral”. 

Con datos relativos ao primeiro trimestre do 2017 proporcionados pola 

Enquisa de Poboación Activa , observamos como das 323.900 mozas e mozos 

galegos de entre 16 e 29 anos, 118.900 (o 36,7%) están ocupados, 42.900 (o 13,2%) 

parados e os 162.200 (o 50,1%) restantes son inactivos. 

A taxa de actividade entre a mocidade sitúase no 49,9%, e ademais, cunha 

evolución negativa durante o último ano, xa que caeu en 2 puntos. Mentres, a taxa 

de paro xuvenil deste colectivo é moito máis elevada que a do conxunto da 

economía galega, xa que se sitúa no 26,5%.  

Son numerosos os plans impulsados pola Xunta de Galiza que, de xeito 

análogo a este, teñen enunciado nobres propósitos: a loita contra o desemprego entre 

a mocidade, a mellora da empregabilidade, o fomento da estabilidade... Porén, estes 

negativos datos a respecto do emprego xuvenil deberían levarnos a reflexionar sobre 

a utilidade e eficacia destes programas. É preciso realizar unha análise exhaustiva do 

cumprimento dos obxectivos enunciados para estes plans e verificar a situación 

laboral das persoas beneficiarias máis aló da duración da axuda, xa que as máis das 

veces supoñen unha transferencia directa de renda ás empresas contratantes sen 

contrapartidas nin garantías de permanencia ou estabilidade laboral unha vez 

rematada a axuda 
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Estas son as razóns que nos levan a formular a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno: 

Cal é a valoración do Goberno galego dos plans de emprego destinados á 

xente moza durante os gobernos de Núñez Feixóo? 

 

Santiago de Compostela, 29 de xuño de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 29/06/2017 13:14:09 

 

Ana Pontón Mondelo na data 29/06/2017 13:14:17 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 29/06/2017 13:14:20 

 

Olalla Rodil Fernández na data 29/06/2017 13:14:24 

 

Noa Presas Bergantiños na data 29/06/2017 13:14:26 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 29/06/2017 13:14:27 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Luis Bará Torres, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa á necesidade de ampliar o cadro 

de celadores/as do Hospital do Salnés. 

 

O sangrado do sistema sanitario público de Galiza é unha constante, é a folla de 

ruta do PP á fronte do Goberno galego. Dentro deste sangrado @s profesionais do 

Sergas son d@s principais damnificad@s por unha política de persoal que o maltrata 

sistematicamente. 

Un exemplo desa política de persoal é o Hospital do Salnés. Desde a súa 

inauguración, en xaneiro de 2001, sempre contou con servizos e recursos por debaixo 

das necesidades da poboación á que tiña que prestar asistencia sanitaria, e en concreto a 

súa a ratio de persoal sempre foi das máis baixa dos centros sanitarios dependentes do 

Sergas. 

Neste contexto @s celadores/as deste hospital están demandando equipararse co 

resto de hospitais do Sergas. En primeiro lugar nas ratios, e polo tanto que se aumente o 

número d@s mesm@s, xa que @s que hai na actualidade son totalmente insuficientes 

para realizar o elevado volume de traballo da súa competencia. En segundo lugar unha 

estrutura organizativa que permita a súa dependencia das persoas responsábeis de 

persoal subalterno. 
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Cando no ano 2008 a xestión do hospital pasou a mans do Sergas, o cálculo que 

se realizou foi que o cadro de celadores/as preciso para atender as necesidades do 

hospital era de 30. A día de hoxe, 9 anos despois, a pesares de terse realizado diversas 

ampliacións no centro, ese cadro só está conformado por 25 persoas, das cales só 6 son 

fixas. Consideran que este número é totalmente insuficiente, e un agravio comparativo 

co resto de hospitais, a empezar pola propia EOXI Pontevedra-Salnés. A modo de 

exemplo, os tres andares de hospitalización, quirófanos, radioloxía e urxencias son 

atendidos por cinco persoas en quenda de tarde e tres de noite. 

Esta situación ten como consecuencia uns ritmos de traballo infames, teñen 

calculado que as distancias que percorren ao longo dunha xornada laboral é de 10 a 12 

oscilómetros, localización permanente a través de móbil desde o que reciben ordes 

continuamente de labores a realizar, en moitos casos simultáneas, desatender uns 

servizos para ter que atender outros. 

Outra das demandas que realizan é que teñan dependencia orgánica da Xefatura 

de Persoal Subalterno da EOXI, e o nomeamento dunha persoa responsábel no Hospital 

do Salnés. Son o único hospital onde dependen de persoal sanitario. Esa dependencia 

faise precisa para establecer os criterios e prioridades do traballo, ao igual que a 

elaboración de protocolos de traballo onde: se lles teña en conta, permitan a 

racionalización do traballo, delimitación de funcións... 

 

O Bloque Nacionalista Galego faise eco das demandas do colectivo de 

celadores/as do Hospital do Salnés e por esa razón preséntase a seguinte pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno: 
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É coñecedor o Goberno galego da situación laboral e asistencial que están a 

denunciar @s celadores/as do Hospital do Salnés? 

 

Santiago de Compostela, 3 de xullo de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 03/07/2017 12:59:23 

 

Noa Presas Bergantiños na data 03/07/2017 12:59:27 

 

Ana Pontón Mondelo na data 03/07/2017 12:59:32 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 03/07/2017 12:59:33 
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Olalla Rodil Fernández na data 03/07/2017 12:59:36 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 03/07/2017 12:59:38 
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Á Mesa do Parlamento 

Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil 

Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), 

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

súa resposta oral en Pleno. 

 

Galiza ten a responsabilidade de subministrar servizos básicos para a cidadanía, 

de entre os que salienta a sanidade tanto pola magnitude do seu ámbito como pola 

importancia no ben xeral da veciñanza. Neste sentido, aínda que outras veces opacadas 

por outras áreas, salienta a importancia da Atención Primaria tanto na prevención e 

educación en saúde para a veciñanza como por ser a porta de entrada no sistema e polo 

tanto ser fundamental para un diagnóstico inicial e para evitar que calquera problema 

poida derivar nun maior.  

Porén, unha década de recortes e privatizacións por parte do Partido Popular ten 

danado profundamente este marco, especialmente naquelas poboacións que adoecen de 

perda de habitantes e que se afastan dos grandes núcleos de poboación como as cidades 

e as cabeceiras de vilas, cara as que se vai derivando progresivamente toda a 

arquitectura sanitaria, non exento tamén de recortes. O efecto desta centralización do 

sistema sanitario está a ser devastador sobre as persoas máis vulnerábeis e sobre aquelas 

que libremente viven en concellos e poboacións pequenas.  

Fronte a este proceso de desmantelamento, a alternativa consiste en artellar unha 

política sanitaria centrada de verdade nos intereses da saúde da cidadanía, que conte cun 

44495



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

2 

 

financiamento suficiente e que garanta a asistencia universal. Neste sentido, a asistencia 

universal pasa por garantir a atención primaria na proximidade dos núcleos de 

poboación, non obrigando a prescindir progresivamente de servizos e ter que 

desprazarse a outros puntos, cuestión que desde logo desincentiva a fixación de 

poboación e constitúe un elemento máis que agrava a nosa crise demográfica.  

Nas últimas semanas este grupo parlamentar coñeceu con preocupación as 

inquedanzas da veciñanza de Vilamartín de Valdeorras, concello de arredor de 1700 

habitantes, ao non confirmarse a substitución do seu actual médico, de xubilación 

inminente. Preguntada por veciñanza e profesionais da comarca, a Xunta de Galiza non 

dá unha resposta clara indicando unicamente que a poboación será atendida, sen garantir 

que esta praza é substituída. Desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos 

prioritario que o centro de Saúde continúe a funcionar co mesmo número de facultativos 

e que non se reduza persoal. 

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

Cales son os motivos do goberno galego para non cubrir prazas de xubilación de 

persoal médico na atención primaria valdeorresa?  

 

Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 
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Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 22/08/2017 12:28:36 

 

María Montserrat Prado Cores na data 22/08/2017 12:28:42 

 

Ana Pontón Mondelo na data 22/08/2017 12:28:43 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 22/08/2017 12:28:45 

 

Olalla Rodil Fernández na data 22/08/2017 12:28:46 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 22/08/2017 12:28:48 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán 

Lorenzo, Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodriguez, 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 finais dos anos corenta Venezuela converteuse nun país receptor de 

inmigración masiva debido á profunda transformación económica impulsada 

polo auxe petrolífero e pola política inmigratoria de portas abertas do goberno do 

ditador Pérez Jiménez. Entre 1953 e 1958, entraron  arredor de 150.000 españois, 

sendo, aproximadamente, un terzo deles galegos. 

 

A maioría aséntase na capital, onde os que xa estaban instalados infórmanos 

sobre os posibles postos de traballo e aloxamento, contando tamén co 

asesoramento dos centros galegos (Lareira Galega e Centro Galego), fundados en 

1945 e 1948 respectivamente, por exiliados republicanos, entre cuxos obxectivos 

está o socorro mutuo e a asistencia ao emigrante recentemente chegado o país, 

normalmente sen familia e sen recursos económicos. 

 

A crise en Venezuela fai referencia á crise económica que desde 2013 sofre o 

país, e que estendida durante anos mostrou que non soamente é unha crise 

económica, senón tamén unha crise institucional, política e social. 

 

O informe anual Venezuela 2016/2017 de Amnistía Internacional é especialmente 

preocupante.  

 

Segundo este informe, o Goberno declarou o Estado de excepción e prorrogouno 

catro veces. A maioría das persoas sospeitosas de ser responsables de crimes de 

dereito internacional e violacións de dereitos humanos cometidos durante as 

protestas de 2014 aínda non compareceron ante a xustiza. Continua a violencia e 

o amontoamento nos cárceres. As sobreviventes da violencia de xénero 

enfrontábanse a considerables obstáculos para acceder á xustiza. Buscando o seu 

descrédito, lanzábanse frecuentes campañas de discriminación contra periodistas 

e defensores e defensoras dos dereitos humanos, que tamén sufrían agresións e 

intimidación. Seguiuse encarcerando a persoas críticas co Goberno e a membros 
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da oposición política. Denunciouse o uso excesivo da forza por parte da policía e 

das forzas de seguridade.  

 

A maioría das sentenzas e das ordes sobre Venezuela ditadas pola Corte 

Interamericana de Dereitos Humanos aínda non se cumpriran ao rematar o ano 

2016.  

 

A escaseza de alimentos e medicamentos intensificouse de xeito alarmante, o que 

desatou protestas en todo o país.  

 

En outubro, o alto comisionado das Nacións Unidas para os dereitos humanos 

declarou que varios relatores especiais tiveran dificultades para visitar o país 

porque o Goberno non lles concedía os permisos pertinentes.  

 

En contra do disposto polas normas internacionais de dereitos humanos, xulgase 

a civís perante os tribunais militares. As forzas policiais negábanse a cumprir as 

ordes de posta en liberdade ditadas polos tribunais.  

 

O Tribunal Supremo de Xustiza limitou drasticamente mediante resolucións ás 

facultades da Asemblea Nacional, con maioría da oposición, o que entorpecía a 

capacidade dos deputados e deputadas para representar aos pobos indíxenas. O 

Tribunal Supremo tamén anulou unha declaración parlamentaria sobre a non 

discriminación relacionada coa orientación sexual e a identidade de xénero, e 

unha declaración que pedía o cumprimento das decisións adoptadas polas 

organizacións intergobernamentais.  

 

A retirada do país da xurisdición da Corte Interamericana de Dereitos Humanos 

(efectiva desde 2013) continuou privando do acceso á xustiza, á verdade e á 

reparación ás vítimas de violacións de dereitos humanos e as súas familias.  

 

Segundo o Observatorio Venezolano de Conflitividade Social, durante o ano 

2016 rexistráronse aproximadamente 590 manifestacións ao mes. A maioría 

estaban relacionadas con demandas de dereitos económicos, sociais e culturais, 

en particular co acceso a alimentos, saúde e vivenda.  
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Seguiuse a encarcerar a persoas que se opoñían politicamente ao Goberno. 

Segundo o Foro Penal Venezolano, máis dun cento de persoas estaban retidas por 

razóns políticas.  

 

O Comité de Dereitos Humanos da ONU expresou preocupación sobre os 

informes de abusos cometidos polo exército contra os pobos indíxenas 

establecidos na Guajira, Estado Zulia, na fronteira con Colombia.  

 

A crise económica e social no país seguiu empeorando. Ante a falta de 

estatísticas oficiais, axencias privadas e independentes, como o Centro de 

Documentación e Análises para os Traballadores (Cenda), informaron de que 

desde novembro de 2015 ata outubro de 2016 houbo unha inflación do 552 % 

nos produtos alimentarios, o que dificultaba enormemente á poboación a compra 

de alimentos, incluso cando os encontraban. Segundo o Observatorio Venezolano 

da Saúde, o 12,1 % da poboación comía unicamente dúas veces ao día. A 

Fundación Bengoa para a Alimentación e Nutrición estimaba que o 25 % dos 

nenos e nenas padecían malnutrición.  

 

Estas son algunhas das dramáticas conclusións do informe.  

 

Neste difícil contexto político, social e económico, dende comezos de 2016, o 

Goberno de Venezuela non está facendo fronte aos pagos que deben percibir os 

pensionistas e xubilados españois que teñen retornado daquel país, pertencendo a 

este colectivo máis de 3.500 retornados galegos. Estes pagos mensuais debe 

abonalos o Goberno de Venezuela en virtude do correspondente convenio 

bilateral asinado con España.  

 

Nos supostos de máis necesidade, moitos dos nosos emigrantes retornados de 

Venezuela poden estar xa a sufrir situacións graves, non podendo acceder 

ademais aos servizos de emerxencia social ou vendo retirados os complementos 

de mínimos da Seguridade Social.  

 

A situación dos galegos que residen en Venezuela están loxicamente a sufrir a 

situación descrita.  

 

Estamos así diante  dun grave deterioro do Estado de dereito na República de 

Venezuela. Este proceso acadou unha situación crítica o mércores 29 de marzo, 

cando o Tribunal Supremo de Xustiza venezolano asumía as competencias da 
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Asemblea Nacional, limitando a inmunidade aos seus deputados e outorgándose 

poderes extraordinarios en materia penal, militar, económica, social, política e 

civil. Este intento de abolición da máis básica das regras dun réxime 

democrático, o respecto á lei, que foi rectificado grazas á presión internacional, 

levou a que numerosos países e organismos falaran de ruptura da orde 

democrática en Venezuela.  

 

Dezanove países aprobaron na OEA o pasado 3 de abril unha resolución 

denunciando unha “violación da orde constitucional” en Venezuela, esixindo a 

reinstauración da separación de poderes.  

 

O 1 de maio o presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunciou de forma 

unilateral a convocatoria dunha “asemblea nacional constituínte”. A pesar das 

reiteradas resolucións, ditames e declaracións, provenientes da Unión Europea, 

así como as do presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, de 

organismos rexionais como Mercosur ou a Organización dos Estados 

Americanos (OEA) e o seu secretario xeral, Luis Almagro, ou das principais 

organizacións non gobernamentais encargadas de velar polos dereitos humanos, e 

do intento de mediación promovido por Unasur coa participación dos 3 ex 

presidentes e o Vaticano, o Goberno venezolano mantén o seu rumbo, ignorado 

sistematicamente as chamadas á sensatez e ao diálogo.  

 

É necesario así adoptar todas as medidas precisas, no ámbito das relacións 

exteriores e sen deixar de confiar nas manifestacións de diálogo e mediación en 

marcha, para avanzar decididamente na paz social, a estabilidade política e 

institucional en Venezuela, con pleno dereito á democracia e respecto aos 

Dereitos Humanos. Os lazos entre Galicia e Venezuela, a situación dos galegos 

que residen naquela república e a dos emigrantes retornados, esixen que por parte 

da nosa Comunidade se tomen todas as iniciativas posibles.  

 

Ante esta situación as deputadas e os deputados que asinan preguntan: 

 

Vai o Goberno galego establecer medidas urxentes e extraordinarias para a 

atención dos galegos residentes en Venezuela coa finalidade de establecer unha 

liña de axuda humanitaria para a consecución de medicamentos e artigos de 

primeira necesidade ante a situación de dramatismo que se está a vivir? 

 

Pazo do Parlamento, 21 de agosto de 2017 
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Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 22/08/2017 12:51:39 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 22/08/2017 12:51:48 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 22/08/2017 12:52:02 
 

Julio Torrado Quintela na data 22/08/2017 12:52:09 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 22/08/2017 12:52:16 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

José Antonio Quiroga Díaz 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. 

 

 

O xabaril (sus scofra) leva moito tempo entre nós como testemuñan documentos 

históricos, esculturas e outros elementos da nosa cultura material e inmaterial.  

 

 

Este mamífero que ten unha gran capacidade de desprazamento e adaptación a 

todo tipo de hábitats, encontrou no abandono das terras e do medio rural en xeral 

coa conseguinte proliferación de mato e bosque  o escenario perfecto para a súa 

reprodución con tendencia ao crecemento exponencial axudado pola pouca 

incidencia do único depredador natural, o lobo. 

 

 

En paralelo ao abandono do rural e decaemento da actividade agropecuaria a 

poboación desta especie foi medrando e entrando en conflito coa actividade 

agrogandeira e a circulación viaria. 

 

 

Os danos xerados en praderías e cultivos  como a pataca, millo e cereais en xeral 

aos que nos derradeiros anos se lle engadiron as desfeitas no viñedo son 

constantes, e pódese seguir o rastro da súa incidencia a través dos medios de 

comunicación que a cotío reflicten o impacto negativo que están a ter nos 

diversos cultivos dos nosos agricultores e gandeiros. Nas derradeiras semanas os 

cultivos de millo, tan necesarios para as castigadas explotacións gandeiras, están 

sendo o branco preferido para as manadas destes animais que comen unha parte e 

danan de xeito irreversible outra dos campos de cultivo. 

 

 

Ata 2011 chegaron as axudas que anualmente se repartían para contribuír a paliar 

os danos ocasionados polo xabaril. Logo en 2016 (ano de eleccións autonómicas) 

volvéronse a abrir, pero para esta campaña de 2017 os labregos e gandeiros 

seguen sen saber se van ter acceso a tales axudas, cando os danos están a resultar 

maiores que na derradeira campaña, e a pesar que os servizos de medioambiente 

seguen a recoller as reclamacións dos agricultores e gandeiros afectados. 
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Hai que subliñar que non houbo diminución de exemplares, nin redución de 

denuncias polos danos causados, e parécenos incomprensible que polo feito de 

non haber eleccións non saían as axudas. 

 

   

No DOG do 17/08/2017 aparecen axudas para distintos medios que en teoría 

poden evitar a entrada dos xabarís ás fincas e parécenos ben, pero  ata o día de 

hoxe nada se sabe de axudas para paliar os graves danos que ocasiona o xabaril. 

 

 

Por todo isto os deputados que asinan  preguntan: 

 

 

Vai o Goberno galego poñer en marcha un programa de axudas para paliar os 

graves danos causados polo xabaril nos distintos cultivos do agro galego? 

 

 

Pazo do Parlamento, 22 de agosto de 2017 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

José Antonio Quiroga Díaz na data 22/08/2017 14:04:51 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 22/08/2017 14:05:02 
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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, formulan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A día de hoxe o acceso a unha boa comunicación telefónica e por internet é un 

piar fundamental para o desenvolvemento persoal e profesional de calquera veciña ou 

veciño. Tanto é así, que as propias Nacións Unidas adoptaron no 2016 unha resolución 

para a promoción, protección e desfrute dos dereitos humanos en Internet no que se 

considera, entre outros, o acceso a internet como un dereito básico para calquera persoa. 

Paralelamente a este importante fito simbólico, as propias demandas sociais 

repercutiron en que as diferentes administracións do territorio tiveran que facer esforzos 

investidores para a universalización destes servizos.  

Así as cousas, diferentes Plans e diagnoses do goberno galego, como é o Plan de 

de inclusión dixital márcanse obxectivos para tales efectos, con desigual cumprimento, 

comprometendo que os axentes públicos e privados participen na evolución dixital da 

cidadanía, en calquera parte do territorio galego buscando a universalización do servizo 

e marca como obxectivos, literalmente “conseguir unha sociedade plenamente dixital en 

2020, unha sociedade cohesionada, sen desigualdades dixitais, con pleno acceso e 

coñecemento das tecnoloxías”. Neste camiño, alén das propias políticas e investimentos 

emanados das administracións públicas, é preciso tamén que estas actúen a respecto das 

responsabilidades que as empresas teñen para cos seus usuarios, tanto a nivel de 
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atención ao consumidor, como de desenvolvemento e coidado das infraestruturas 

técnicas que fan que teñan tantos beneficios.  

Neste sentido, este Grupo Parlamentar tivo coñecemento dunha situación que 

indica a desatención por parte de grandes empresas como Telefónica, cuxos beneficios 

se incrementaron no pasado 2016 nun 3,8%, na calidade da atención ao consumidor e na 

calidade da prestación do servizo en termos técnicos e a necesidade de que a 

administración galega se implique para evitar abusos e desigualdades sobre os 

consumidores galegos.  

O pasado 23 de xullo de 2017, domingo, tivo lugar un pequeno incendio forestal 

que afectou á parroquia de Queirugás no concello de Verín e que afectou a uns poucos 

metros de tendido entre dous postes telefónicos. Desafortunadamente, os incendios no 

noso país non son un acontecemento extraordinario e teñen ocasionado avarías como a 

mencionada ou de maior gravidade. Porén, chama a atención que unha avaría 

relativamente menor tivera un prazo de resolución que chegou aos nove días, deixando 

durante e este tempo a toda a zona sen acceso telefónico nin de internet. Un exceso de 

tempo motivado pola desorganización entre a empresa auxiliar, Montelnor, e a propia 

telefónica ao que se engadiu a falta de previsión ao non ter dispoñíbel o cable necesario, 

cuestión tamén grave tendo en conta tanto a tempada de alto risco de incendio como as 

posibilidades de que calquera incidencia meteorolóxica, como un grande temporal, 

poidan degradar a instalación.  

Desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que esta situación non é de 

recibo, tendo en conta tamén as escasas informacións facilitadas ás persoas usuarias, e 

que desvela o escaso compromiso da multinacional co mantemento duns servizos que 

deben ser garantidos nunhas condicións mínimas e cun prazo de resolución de 

incidencias menor cando non se trata dunha circunstancia excepcional. As posibilidades 

de que este tipo de situacións sexan máis habituais do que pode ser coñecido, a 
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indefensión das e dos usuarios diante das grandes multinacionais e as dificultades para 

levar a cabo un contacto e resolución axeitados con este tipo de empresas fan necesaria 

a implicación dos poderes públicos.  

 

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

Pleno: 

Que actuacións tomou ou vai tomar o goberno galego para garantir que as 

grandes empresas de telecomunicacións cumpran co mantemento e resolución de 

avarías nun prazo non lesivo para as persoas consumidoras? 

 

Santiago de Compostela, 23 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Noa Presas Bergantiños na data 23/08/2017 10:24:18 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 23/08/2017 10:24:23 

 

María Montserrat Prado Cores na data 23/08/2017 10:24:27 

 

Ana Pontón Mondelo na data 23/08/2017 10:24:28 

 

Olalla Rodil Fernández na data 23/08/2017 10:24:30 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 23/08/2017 10:24:32 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Abel Fermín  Losada Álvarez, Raúl Fernández Fernández, María Luisa Pierres 

López e Patricia Vilán Lorenzo, 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. 

 

 

O domingo 20 de agosto produciuse un feito de extrema gravidade no transporte 

de viaxeiros ás illas Cíes. A decisión adoptada pola Xunta de Galicia de impedir 

o atraque de barcos de viaxeiros nas illas e o de non permitir a saída dende o 

porto de Vigo de barcos con viaxeiros que adquiriran o seu billete con antelación, 

desembocou nun grave problema de seguridade para miles de persoas. 

 

 

Corresponden á Xunta de Galicia todas as competencias relacionadas coa xestión 

do Parque Nacional das Illas Atlánticas, a autorización a empresas de navegación 

e o cumprimento de que non se exceda o número máximo autorizado de 

visitantes. Dende o Grupo Socialista compartimos totalmente a decisión de que 

exista unha cota de visitantes para preservar o ecosistema medioambiental, pero 

corresponde á Xunta de Galicia facer respectar este volume máximo para 

salvagardar a propia imaxe das illas. 

 

 

Era de todos coñecido que dende hai anos se viñan denunciando situacións 

irregulares, e polo tanto, correspondía á Xunta de Galicia ter adoptado medidas 

de control antes do inicio da campaña de verán e da masiva demanda de afluencia 

ás illas Cíes. 

 

 

A xulgar polo ocorrido o domingo, e tamén o día seguinte, desde a Xunta de 

Galicia non se adoptaron medidas de control previo que evitasen situacións como 

as producidas o domingo 20 de agosto. Constátase que despois de anos de 

actuación a Xunta de Galicia non ten un sistema de control que evite a 

sobrevenda de billetes como en calquera outro tipo de evento ou transporte. 

Desde  o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia reprobase e lamentase a 

situación provocada, e esíxese  a adopción das medidas que correspondan. 

 

 

 

44509



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

A decisión de non permitir atracar a barcos que xa chegaran o seu destino, foi a 

peor das decisións. Cun risco tremendo para a seguridade marítima, e con risco 

de graves altercados públicos. Non é razoable pensar en centos de persoas en 

barcos polo medio da ría, sen poder atracar e obrigándolles a volver ao seu punto 

de orixe. Todo o contrario ao que aconsella o sentido común e as mínimas 

medidas de seguridade. 

 

 

Ademais, esta xestión absolutamente nefasta e irresponsable supuxo un 

gravísimo dano á imaxe das illas Cíes e ao turismo da cidade de Vigo. Dende hai 

anos vense traballando de forma moi intensa dende o Concello de Vigo e outras 

institucións para potenciar estas illas, co obxectivo de conseguir que sexan 

declaradas Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, e actuacións como a 

relatada tiran por terra o traballo de moito tempo. 

 

 

Quen responde politicamente do sucedido? 48 horas despois ningún responsable 

político da Xunta de Galicia dou explicacións, nin asumiu politicamente o dano 

irreparable causado á cidade de Vigo, termo municipal no que se atopan as illas 

Cíes. É imprescindible unha explicación dos máximos responsables políticos, o 

presidente da Xunta de Galicia e a conselleira de Medio Ambiente e Ordenación 

do Territorio, xa que non existe unha explicación sobre a gravísima e 

irresponsable decisión adoptada. 

 

 

A medida que pasan as horas, increméntase a sospeita da absoluta incapacidade 

da Xunta de Galicia para xestionar todo o relacionado co Parque Nacional das 

Illas Atlánticas; a idea de estar asistindo a unha decisión premeditada de causar 

un dano moi grave á imaxe das illas Cíes, de Vigo e da súa economía, colle forza 

e consistencia. 

 

 

É  inexplicable en termos políticos e da mínima lealdade institucional que unha 

decisión desta envergadura non fose sometida á consideración do Goberno de 

Vigo. Son, polo tanto, moitas as preguntas ás que o Goberno da Xunta de Galicia 

debe de responder. 

 

 

Os socialistas, censuramos a actuación da Xunta de Galicia na decisión de non 

permitir o acceso ás illas Cíes a miles de persoas que xa estaban nos barcos en 

medio da ría, poñendo en grave risco a seguridade marítima e a das persoas, e 

esiximos responsabilidades políticas de quen corresponda por ordenar tan nefasta 

decisión. 
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Ante esta situación os deputados e as deputadas que asinan preguntan: 

 

 

Cales foron os criterios que levaron á decisión de non permitir o desembarco nas 
illas Cíes a miles de persoas que xa estaban nos barcos en medio da ría e mesmo 
nos peiraos? 
 
 

 

Pazo do Parlamento, 23 de agosto de 2017 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 23/08/2017 12:42:39 
 

Raúl Fernández Fernández na data 23/08/2017 12:42:48 
 

María Luisa Pierres López na data 23/08/2017 12:42:57 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 23/08/2017 12:43:04 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Abel Fermín  Losada Álvarez, Raúl Fernández Fernández, María Luisa Pierres 

López e Patricia Vilán Lorenzo, 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. 

 

 

O domingo 20 de agosto produciuse un feito de extrema gravidade no transporte 

de viaxeiros ás illas Cíes. A decisión adoptada pola Xunta de Galicia de impedir 

o atraque de barcos de viaxeiros nas illas e o de non permitir a saída dende o 

porto de Vigo de barcos con viaxeiros que adquiriran o seu billete con antelación, 

desembocou nun grave problema de seguridade para miles de persoas. 

 

 

Corresponden á Xunta de Galicia todas as competencias relacionadas coa xestión 

do Parque Nacional das Illas Atlánticas, a autorización a empresas de navegación 

e o cumprimento de que non se exceda o número máximo autorizado de 

visitantes. Dende o Grupo Socialista compartimos totalmente a decisión de que 

exista unha cota de visitantes para preservar o ecosistema medioambiental, pero 

corresponde á Xunta de Galicia facer respectar este volume máximo para 

salvagardar a propia imaxe das illas. 

 

 

Era de todos coñecido que dende hai anos se viñan denunciando situacións 

irregulares, e polo tanto, correspondía á Xunta de Galicia ter adoptado medidas 

de control antes do inicio da campaña de verán e da masiva demanda de afluencia 

ás illas Cíes. 

 

 

A xulgar polo ocorrido o domingo, e tamén o día seguinte, desde a Xunta de 

Galicia non se adoptaron medidas de control previo que evitasen situacións como 

as producidas o domingo 20 de agosto. Constátase que despois de anos de 

actuación a Xunta de Galicia non ten un sistema de control que evite a 

sobrevenda de billetes como en calquera outro tipo de evento ou transporte. 

Desde  o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia reprobase e lamentase a 

situación provocada, e esíxese  a adopción das medidas que correspondan. 
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A decisión de non permitir atracar a barcos que xa chegaran o seu destino, foi a 

peor das decisións. Cun risco tremendo para a seguridade marítima, e con risco 

de graves altercados públicos. Non é razoable pensar en centos de persoas en 

barcos polo medio da ría, sen poder atracar e obrigándolles a volver ao seu punto 

de orixe. Todo o contrario ao que aconsella o sentido común e as mínimas 

medidas de seguridade. 

 

 

Ademais, esta xestión absolutamente nefasta e irresponsable supuxo un 

gravísimo dano á imaxe das illas Cíes e ao turismo da cidade de Vigo. Dende hai 

anos vense traballando de forma moi intensa dende o Concello de Vigo e outras 

institucións para potenciar estas illas, co obxectivo de conseguir que sexan 

declaradas Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, e actuacións como a 

relatada tiran por terra o traballo de moito tempo. 

 

 

Quen responde politicamente do sucedido? 48 horas despois ningún responsable 

político da Xunta de Galicia dou explicacións, nin asumiu politicamente o dano 

irreparable causado á cidade de Vigo, termo municipal no que se atopan as illas 

Cíes. É imprescindible unha explicación dos máximos responsables políticos, o 

presidente da Xunta de Galicia e a conselleira de Medio Ambiente e Ordenación 

do Territorio, xa que non existe unha explicación sobre a gravísima e 

irresponsable decisión adoptada. 

 

 

A medida que pasan as horas, increméntase a sospeita da absoluta incapacidade 

da Xunta de Galicia para xestionar todo o relacionado co Parque Nacional das 

Illas Atlánticas; a idea de estar asistindo a unha decisión premeditada de causar 

un dano moi grave á imaxe das illas Cíes, de Vigo e da súa economía, colle forza 

e consistencia. 

 

 

É  inexplicable en termos políticos e da mínima lealdade institucional que unha 

decisión desta envergadura non fose sometida á consideración do Goberno de 

Vigo. Son, polo tanto, moitas as preguntas ás que o Goberno da Xunta de Galicia 

debe de responder. 

 

 

Os socialistas, censuramos a actuación da Xunta de Galicia na decisión de non 

permitir o acceso ás illas Cíes a miles de persoas que xa estaban nos barcos en 

medio da ría, poñendo en grave risco a seguridade marítima e a das persoas, e 
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esiximos responsabilidades políticas de quen corresponda por ordenar tan nefasta 

decisión. 

 

 

 

Ante esta situación os deputados e as deputadas que asinan preguntan: 

 

 
Cales foron as razóns de que, tendo coñecemento dende hai tempo da sobrevenda 
de billetes para as illas Cíes, non se adoptasen medidas tan drásticas ata este 
momento? 
 
 

 

Pazo do Parlamento, 23 de agosto de 2017 

 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 23/08/2017 12:44:15 
 

Raúl Fernández Fernández na data 23/08/2017 12:44:23 
 

María Luisa Pierres López na data 23/08/2017 12:44:33 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 23/08/2017 12:44:40 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, 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 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan 

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

Pleno. 

 

Xustificación da urxencia 

 

A urxencia vén motivada pola falta de substituto ou substituta para o 

Xulgado de Violencia de Xénero no mes de agosto, na cidade da 

Coruña. 

 

O servizo público da Xustiza é vital para a vertebración do Estado Social e 

Democrático de Dereito. E 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.  

 

Esta loita precisa de actuacións integrais e transversais recollidas na Lei 

orgánica de 2004, que o Goberno galego ten discriminado 

orzamentariamente ano tras ano. Hai menos dun mes, no Congreso dos 

Deputados acadábase un gran Pacto contra violencia de xénero, que ha de 

alumear as políticas de todos os gobernos, tamén do de Galicia, que 

presume de apoiar todas as reivindicacións que sexan necesarias (ata a 

secretaria xeral de Igualdade dicía hai ben pouco que “as mulleres que 

sofren violencia han de saber que contan con recursos e co apoio de toda a 

sociedade”). 

 
Os xulgados galegos reciben ao día unha media de 15 denuncias por 

maltrato contra a muller, pero en Galicia só hai 2 xulgados específicos, en 

Vigo e en A Coruña, e os 2 necesitan máis medios, máis funcionarios/as e 

novas instalacións que impidan que vítimas e maltratadores se crucen. 

  
O de A Coruña resolveu o ano pasado arredor de 1200 asuntos (a cifra máis 

alta dende 2009), tanto penais como civís, número de procedementos que 

xa se víu incrementado neste ano 2017, pois no primeiro trimestre, segundo 
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datos do propio Goberno do Estado, houbo 290 denuncias na cidade. E 

todo o mundo sabe que, estatisticamente, no verán aumentan os episodios 

de violencia de xénero.  
 

Pois resulta que en A Coruña un dos xulgados de garda está a asumir os 

asuntos que se tramitan no de Violencia porque o seu titular marchou de 

vacacións en agosto, non sen antes solicitar o nomeamento dun substituto, 

petición que lle foi denegada. En concreto, a negativa do Ministerio de 

Xustiza a proporcionar ao TSXG fondos para nomear un substituto 

provocou xa o aprazamento de medidas civís relacionadas coa violencia de 

xénero, como gardas e custodias, visitas ou pensións de alimentos. A única 

xustificación do Ministerio, a través da Dirección Xeral de Xustiza, foi que 

xa se ten superado nun 106 % o orzamento para contratar xuízas e xuíces 

de substitución para 2017. 
 

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 loita contra a violencia machista ten que 

alumear as políticas de todos os gobernos? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 11/08/2017 10:31:52 

 
María Luisa Pierres López na data 11/08/2017 10:31:59 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 11/08/2017 10:32:03 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/08/2017 10:32:09 
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