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Amigo Díaz, María Encarnación e oito deputados/as máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia de instalación de cambiadores de bebé en localizacións uni-
sex nos edificios públicos da súa competencia 81892
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co cumprimento da nor-
mativa autonómica en materia de igualdade, establecida no Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de
febreiro e, en concreto, no seu artigo 71, no referido á participación das mulleres nos consellos de
administración das empresas, así como a demanda ao Goberno central do recoñecemento legal
da figura do mobbing maternal 81893

ı 21479 (10/PNC-001757)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para resolver as deficiencias existentes
nas instalacións e o estado de deterioración do mobiliario do Hospital de Monforte, así como a re-
cuperación da capacidade de xestión desa área sanitaria 81893

ı 23552 (10/PNC-001869)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as medidas que se deben adoptar para mellorar a situación de precariedade do mercado do
traballo en Galicia 81893

ı 24199 (10/PNC-001909)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos prexuízos que pode
ocasionar para a saúde das persoas a contaminación dos solos con lindano no concello do Porriño

81893

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

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

ı 25574 (10/POC-004192)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión e as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego en relación co funciona-
mento do Consello Consultivo de Galicia como órgano asesor de máximo nivel da Comunidade Au-
tónoma, a situación en que se atopa e a xestión que está a levar a cabo a súa presidencia, así como
a decisión de suprimir o seu corpo de letrados 81908

ı 25575 (10/POC-004193)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o tipo de actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para colaborar co Ministerio de
Medio Ambiente ante as sancións económicas da Unión Europea a España pola falta de tratamento
de residuos líquidos en diversos núcleos urbanos de Galicia, a súa opinión respecto da prioridade

X lexislatura. Número 261. 15 de febreiro de 2018 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

81883



da dotación a Santiago de Compostela dunha nova estación depuradora de augas residuais e a
data prevista para o asinamento do convenio para ese fin coas administracións implicadas

81911
ı 25576 (10/POC-004194)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa necesidade de considerar a protección e atención
ás vítimas da violencia machista nas dependencias xudiciais como unha cuestión prioritaria na xus-
tiza e o cumprimento das condicións mínimas de intimidade e benestar para estas vítimas na sala
de espera do Xulgado de Instrución número 3 de Pontevedra, así como as súas previsións respecto
do acondicionamento dunha nova sala mentres non entre en servizo o novo edificio xudicial

81914
ı 25578 (10/POC-004195)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o contido da reunión mantida en febreiro de 2017 polo vicepresidente da Xunta de Galicia,
a conselleira de Infraestruturas e Vivenda e o alcalde de Pontevedra para tratar o financiamento
do proxecto de estación intermodal para esa cidade, a data prevista polo Goberno galego para a
súa posta en marcha e o descarte das opcións dun túnel ou dunha pasarela elevada, así como a
partida orzamentaria consignada para o ano 2017 para ese fin 81916

ı 25579 (10/POC-004196)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a intención do Goberno galego de solicitar o aumento dos medios materiais e humanos dos
que dispón o Ministerio Fiscal, especialmente a Fiscalía contra a Corrupción e a Criminalidade Or-
ganizada 81918

ı 25580 (10/POC-004197)
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, e a resposta
desa comisión de expertos 81920

ı 25581 (10/POC-004198)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación cos principios en que se basea a masonería, o re-
coñecemento da súa honorabilidade, a anulación de todas as sentenzas e condenas ditadas polo
Tribunal de Represión da Masonaría e o Comunismo, así como a demanda de cesamento dos su-
frimentos que están a padecer aquelas persoas que defenden esa institución e os seus ideais

81922
ı 25583 (10/POC-004199)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para facer realidade as once plantas de compostaxe
e envases lixeiros reflectidas no Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020, a por-
centaxe anual de lixo recuperado ou reutilizado e que chega a Sogama, S. A., así como as súas in-
tencións respecto do cumprimento das directrices da Unión Europea en materia de reciclaxe e a
elaboración dun novo plan 81924

ı 25584 (10/POC-004200)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a data prevista para a publicación do novo decreto da oficina xudicial de Galicia remitido no
ano 2016 ao Consello Xeral do Poder Xudicial para informe, así como sobre as intencións do Go-
berno galego de encargar a unha empresa de consultoría un estudo que desenvolva un proxecto
de oficina xudicial en Ourense como experiencia piloto 81926

ı 25585 (10/POC-004201)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego do estado de conservación no que se atopa o pazo de
Lourizán, en Pontevedra, a súa opinión en relación co cumprimento das obrigas adquiridas ao res-
pecto no convenio asinado coa Deputación Provincial de Pontevedra no ano 1991 e ratificado no
ano 2000, así como as súas previsións relativas á execución das obras precisas e ao investimento
necesario para ese fin 81929

ı 25586 (10/POC-004202)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego do estado de conservación no que se atopa o pazo de
Lourizán, en Pontevedra, a súa opinión en relación co cumprimento das obrigas adquiridas ao res-
pecto no convenio asinado coa Deputación Provincial de Pontevedra no ano 1991 e ratificado no
ano 2000, así como as súas previsións relativas á execución das obras precisas e ao investimento
necesario para ese fin 81932

ı 25587 (10/POC-004203)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 5 máis
Sobre a dispoñibilidade pola Dirección Xeral de Xustiza da licenza de Patrimonio Cultural para as
obras que se están a levar a cabo no edificio do Pazo de Xustiza de Ourense, así como do pertinente
acordo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para unha cesión de uso respecto dese edificio

81935
ı 25588 (10/POC-004204)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os prazos previstos polos Goberno galego para o desenvolvemento da Unidade de Interven-
ción 8 e o remate da rehabilitación das unidades edificatorias da súa propiedade no barrio da Ti-
nería da cidade de Lugo, así como as actuacións que vai levar a cabo para evitar a desaparición do
Hospital de San Miguel e do Pazo de Dona Urraca 81937
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ı 25589 (10/POC-004205)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das afirmacións do mundo científico internacional re-
feridas á dispoñibilidade soamente dun prazo de dez anos para mudar de xeito efectivo os datos
da tendencia que presenta o cambio climático e os datos e as previsións que manexa a Consellería
do Medio Rural para Galicia, así como o criterio do Goberno galego e as medidas que vai adoptar
en relación coa necesidade de novas liñas de actuación destinadas á adaptación de Galicia aos cam-
bios que se están a producir e que se van producir nese eido 81940

ı 25591 (10/POC-004206)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e Díaz Villoslada, Juan Manuel
Sobre a relación dos grandes proxectos anunciados polo Goberno galego para o ano 2017 en ma-
teria de infraestruturas para a Administración de xustiza e as previsións ao respecto 81944

ı 25592 (10/POC-004207)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto do impulso do incremento do uso da bicicleta
como medio de desprazamento alternativo, o remate na X lexislatura da rede de infraestruturas
aptas para a circulación cómoda e segura nelas e a consolidación do marco institucional e norma-
tivo favorable á modalidade alternativa, así como a aprobación dun Plan director de mobilidade al-
ternativa de Galicia 81946

ı 25593 (10/POC-004208)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a posible incidencia, na eliminación da arbitrariedade na actuación dos poderes públicos, da
exixencia de que o indulto se acompañe das razóns para a súa concesión, así como da motivación
dos reais decretos de indulto, e a posición do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno
central da modificación da Lei do 18 de xuño de 1870, de regras para o exercicio da graza de indulto,
co fin de prohibilo nos casos de corrupción 81948

ı 25594 (10/POC-004209)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para a presentación dun informe comprensivo das di-
ficultades e dúbidas que se advirtan na aplicación dos preceptos da Lei de dereito civil de Galicia e
daquelas normas que se estimen necesarias para a conservación, modificación e desenvolvemento
das institucións do dereito civil propio da comunidade autónoma, así como as actuacións levadas
a cabo ao respecto desde xuño de 2011 81950

ı 25596 (10/POC-004210)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Ministerio de Xustiza da modifi-
cación do programa informático Inforeg co fin de posibilitar as inscricións en lingua galega no Re-
xistro Civil 81952

ı 25597 (10/POC-004211)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a anulación das sentenzas militares ditadas por tribunais creados ad hoc que condenaron
persoas inocentes durante os anos da Guerra Civil por defender a legalidade republicana e a opi-
nión do Goberno galego en relación co recoñecemento, reparación e dignificación da memoria das
vítimas da Guerra Civil e do franquismo 81955

ı 25598 (10/POC-004212)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación co impulso do labor dos tradutores xudiciais
para axudar a resolver o escaso uso da lingua galega na Administración de xustiza en Galicia e os
datos ao respecto referidos aos anos 2016 e 2017 81957

ı 25599 (10/POC-004213)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da calidade dos servizos que presta a nova conce-
sionaria da liña de transporte por estrada XG521, Salvaterra de Miño-Vigo con anexos, a necesi-
dade de reorganización e de adaptación de todas as rutas á Área Metropolitana de Vigo, así como
as súas previsións en relación coa consideración das solicitudes presentadas para a modificación
das liñas 81960

ı 25601 (10/POC-004214)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 6 máis
Sobre os datos referidos aos corpos dos equipos forestais de investigación e de vixilancia de cum-
primento, anunciados polo Sr. presidente da Xunta de Galicia para a loita contra os incendios, así
como as actuacións previstas para compatibilizar os dereitos reflectidos na Lei orgánica 15/1999,
de protección de datos de carácter persoal, coa creación dunha rede de vixilancia forestal con ins-
talación de cámaras 81962

ı 25602 (10/POC-004215)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 6 máis
Sobre os datos referidos aos corpos dos equipos forestais de investigación e de vixilancia de cum-
primento, anunciados polo Sr. presidente da Xunta de Galicia para a loita contra os incendios, así
como as actuacións previstas para compatibilizar os dereitos reflectidos na Lei orgánica 15/1999,
de protección de datos de carácter persoal, coa creación dunha rede de vixilancia forestal con ins-
talación de cámaras 81964
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ı 25603 (10/POC-004216)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 6 máis
Sobre os datos referidos aos corpos dos equipos forestais de investigación e de vixilancia de cum-
primento, anunciados polo Sr. presidente da Xunta de Galicia para a loita contra os incendios, así
como as actuacións previstas para compatibilizar os dereitos reflectidos na Lei orgánica 15/1999,
de protección de datos de carácter persoal, coa creación dunha rede de vixilancia forestal con ins-
talación de cámaras 81967

ı 25604 (10/POC-004217)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego relacionadas co incremento da superficie da Rede Natura
2000, o aumento do nivel de protección da biodiversidade, a modificación ou derrogación do plan
director e a utilización do Mecanismo de financiamento do capital natural, así como a cantidade de
fondos comunitarios utilizados pola Xunta de Galicia destinados a financiar a Rede Natura 2000
desde 2009 a 2017 81969

ı 25608 (10/POC-004218)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os datos referidos ao estado de execución en que se atopa o proxecto de rehabilitación in-
tegral de corenta e catro unidades edificatorias e a xestión de dúas unidades de intervención no
barrio da Tinería, na cidade de Lugo, as actuacións e os investimentos levados a cabo polo Goberno
galego nos anos 2014, 2015, 2016 e 2017 para a súa recuperación, así como o prazo previsto para
o remate do proxecto 81971

ı 25621 (10/POC-004219)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida á situación da lingua galega nos medios de comunica-
ción que se editan na comunidade autónoma e as medidas que vai adoptar para o cumprimento
do reflectido no Plan xeral de normalización lingüística en relación coa concesión das axudas pú-
blicas destinadas á normalización da lingua galega neles 81973

ı 25655 (10/POC-004220)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dalgún estudo en relación co censo
actual e distribución da poboación do xabaril en Galicia, as actuacións que vai levar a cabo frear os
danos que ocasiona ás explotacións agrarias e as medidas que vai impulsar para afrontalos

81977
ı 25657 (10/POC-004221)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
Sobre a posta en marcha dos mecanismos extraordinarios de financiamento das comunidades au-
tónomas 81980
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ı 25686 (10/POC-004222)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a política do Goberno galego en relación a posta en marcha de políticas tendentes a evitar
as desigualdades entre territorios e a cohesión social 81984

ı 25784 (10/POC-004225)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a implementación por parte das empresas dos plans de igualdade 81986

ı 25817 (10/POC-004226)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as novas adxudicacións feitas polo Sergas á empresa Ibérica de Mantemento S.A 81989

ı 25819 (10/POC-004227)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as novas adxudicacións feitas polo Sergas á empresa Ibérica de Mantemento S.A 81994

ı 25825 (10/POC-004228)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a nova normativa europea que afecta a aplicación do xurro e do esterco 81999

ı 25830 (10/POC-004229)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas a adoptar polo Goberno galego destinadas a solucionar as deficiencias no centro
de saúde de Tui 82002

ı 25834 (10/POC-004230)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre que tipo de controis das actuacións contratadas para o servizo de limpeza de marxes en tramos
fluviais de Galicia se realizan polos servizos provinciais da Dirección Xeral de Patrimonio Natural

82006
ı 25862 (10/POC-004233)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego destinadas á mellora da rede de saneamento de
Celeiro e a EDAR de Viveiro 82008

ı 25866 (10/POC-004235)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 2 máis
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Sobre a subvención da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a organi-
zación do arquivo municipal de Vedra 82011

ı 25248 (10/POC-004157)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a información emitida no Telexornal da TVG en relación coa manifestación cidadá contra a
reforma da Lei de saúde, levada a cabo o día 4 de febreiro de 2018 en Santiago de Compostela

82017
ı 25320 (10/POC-004159)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a cobertura informativa dada no Telexornal Mediodía Fin de Semana da TVG á manifestación
cidadá contra as reformas da Lei de sanidade levada a cabo o día 4 de febreiro de 2018 en Santiago
de Compostela 82020

ı 25322 (10/POC-004160)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a cobertura informativa dada no Telexornal Mediodía Fin de Semana da TVG á manifestación
cidadá contra as reformas da Lei de sanidade levada a cabo o día 4 de febreiro de 2018 en Santiago
de Compostela 82022

ı 25839 (10/POC-004231)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Vázquez Verao, Paula
Sobre a cobertura informativa da manifestación do día 4 de febreiro de 2018 en Santiago de Com-
postela, contra os recortes e pola paralización da reforma sanitaria 82024

Admisión da retirada e publicación do acordo

ı 24184 (10/POC-004021)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do arranxo das deficiencias detectadas polos pro-
fesionais e doentes nas instalacións do PAC de Tui 82028

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior, or-
ganización e funcionamento

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

– Sesión plenaria (día 20 de febreiro de 2018, ás 10.00 horas) 81902
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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1.1. Proxectos de lei

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na reunión do 14 de febreiro de 2018, adoptou
os seguintes acordos:

Designación da Ponencia en relación co Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do
10 de xullo, de saúde de Galicia

- 21473 (10/PL-000009)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia
BOPG nº 229, do 19.12.2017

— G. P. Popular de Galicia (P):
Don Aurelio Alfonso Núñez Centeno (titular)
Dona Encarnación Amigo Díaz (suplente)

— G. P. de En Marea (EM):
Dona Eva Solla Fernández (titular)
Dona Paula Vázquez Verao (suplente)

— G. P. dos Socialistas de Galicia (S):
Don Julio Torrado Quintela (titular)
Dona Noela Blanco Rodríguez (suplente)

— G. P. do Bloque Nacionalista Galego (BNG):
Dona María Montserrat Prado Cores (titular)
Dona Olalla Rodíl Fernández (suplente)

Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.3. Procedementos de control e impulso
1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión

COMISIóN 5ª, SANIDADE, POLíTICA SOCIAL E EMPREGO

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 14 de febreiro de 2018, adop-
tou os seguintes acordos:
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Aprobación sen modificacións

- 21180 (10/PNC-001742)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e oito deputados/as máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia de instalación de cambiadores de bebé en localizacións uni-
sex nos edificios públicos da súa competencia
BOPG nº 226, do 14.12.2017

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

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a promover a instalación nos edificios públicos
da súa competencia de cambiadores de bebé en localizacións unisex, co fin de que poidan utilizarse
tanto por parte dos pais como das nais.»

Aprobación por unanimidade sen modificacións

- 22860 (10/PNC-001833)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e cinco deputados/as máis
Sobre o inicio pola Xunta de Galicia das obras de construción do novo centro de saúde no concello
do Saviñao e a súa posta en funcionamento antes do remate da X lexislatura
BOPG nº 247, do 25.01.2018

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

O texto aprobado é o seguinte:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a iniciar coa maior celeridade posíble as obras de
construción do novo centro de saúde no Concello do Saviñao e a pór en funcionamento as novas
instalación antes de finalizar a presente lexislatura.»

Rexeitamento das iniciativas

- 6269 (10/PNC-000622)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e dous deputados/as máis
Sobre o cumprimento polo Goberno galego do acordo parlamentario adoptado o 22 de abril de
2015 en relación coa mellora da atención sanitaria prestada á doenza da endometriose, especial-
mente en determinados aspectos
BOPG nº 83, do 15.03.2017

Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
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- 6284 (10/PNC-000626)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co cumprimento da nor-
mativa autonómica en materia de igualdade, establecida no Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de
febreiro e, en concreto, no seu artigo 71, no referido á participación das mulleres nos consellos de
administración das empresas, así como a demanda ao Goberno central do recoñecemento legal
da figura do mobbing maternal
BOPG nº 83, do 15.03.2017

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

- 21479 (10/PNC-001757)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para resolver as deficiencias existentes
nas instalacións e o estado de deterioración do mobiliario do Hospital de Monforte, así como a re-
cuperación da capacidade de xestión desa área sanitaria
BOPG nº 229, do 19.12.2017

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

- 23552 (10/PNC-001869)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre as medidas que se deben adoptar para mellorar a situación de precariedade do mercado do
traballo en Galicia
BOPG nº 247, do 25.01.2018

Sométese a votación e resulta rexeitada por 3 votos a favor, 7 votos en contra e 2 abstencións.

- 24199 (10/PNC-001909)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos prexuízos que pode
ocasionar para a saúde das persoas a contaminación dos solos con lindano no concello do Porriño
BOPG nº 251, do 01.02.2018

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

Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2018
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª
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1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en Comisión

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 13 de febreiro de 2018, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

- 25574 (10/POC-004192)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión e as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego en relación co funciona-
mento do Consello Consultivo de Galicia como órgano asesor de máximo nivel da Comunidade Au-
tónoma, a situación en que se atopa e a xestión que está a levar a cabo a súa presidencia, así como
a decisión de suprimir o seu corpo de letrados
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 25575 (10/POC-004193)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o tipo de actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para colaborar co Ministerio de
Medio Ambiente ante as sancións económicas da Unión Europea a España pola falta de tratamento
de residuos líquidos en diversos núcleos urbanos de Galicia, a súa opinión respecto da prioridade
da dotación a Santiago de Compostela dunha nova estación depuradora de augas residuais e a
data prevista para o asinamento do convenio para ese fin coas administracións implicadas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 25576 (10/POC-004194)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa necesidade de considerar a protección e atención
ás vítimas da violencia machista nas dependencias xudiciais como unha cuestión prioritaria na xus-
tiza e o cumprimento das condicións mínimas de intimidade e benestar para estas vítimas na sala
de espera do Xulgado de Instrución número 3 de Pontevedra, así como as súas previsións respecto
do acondicionamento dunha nova sala mentres non entre en servizo o novo edificio xudicial
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 25578 (10/POC-004195)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o contido da reunión mantida en febreiro de 2017 polo vicepresidente da Xunta de Galicia,
a conselleira de Infraestruturas e Vivenda e o alcalde de Pontevedra para tratar o financiamento
do proxecto de estación intermodal para esa cidade, a data prevista polo Goberno galego para a
súa posta en marcha e o descarte das opcións dun túnel ou dunha pasarela elevada, así como a
partida orzamentaria consignada para o ano 2017 para ese fin
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 25579 (10/POC-004196)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a intención do Goberno galego de solicitar o aumento dos medios materiais e humanos dos
que dispón o Ministerio Fiscal, especialmente a Fiscalía contra a Corrupción e a Criminalidade Or-
ganizada
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 25580 (10/POC-004197)
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, e a resposta
desa comisión de expertos
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 25581 (10/POC-004198)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego en relación cos principios en que se basea a masonería, o re-
coñecemento da súa honorabilidade, a anulación de todas as sentenzas e condenas ditadas polo
Tribunal de Represión da Masonaría e o Comunismo, así como a demanda de cesamento dos su-
frimentos que están a padecer aquelas persoas que defenden esa institución e os seus ideais
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 25583 (10/POC-004199)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para facer realidade as once plantas de compostaxe
e envases lixeiros reflectidas no Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020, a por-
centaxe anual de lixo recuperado ou reutilizado e que chega a Sogama, S. A., así como as súas in-
tencións respecto do cumprimento das directrices da Unión Europea en materia de reciclaxe e a
elaboración dun novo plan
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 25584 (10/POC-004200)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a data prevista para a publicación do novo decreto da oficina xudicial de Galicia remitido no
ano 2016 ao Consello Xeral do Poder Xudicial para informe, así como sobre as intencións do Go-
berno galego de encargar a unha empresa de consultoría un estudo que desenvolva un proxecto
de oficina xudicial en Ourense como experiencia piloto
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 25585 (10/POC-004201)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
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Sobre o coñecemento polo Goberno galego do estado de conservación no que se atopa o pazo de
Lourizán, en Pontevedra, a súa opinión en relación co cumprimento das obrigas adquiridas ao res-
pecto no convenio asinado coa Deputación Provincial de Pontevedra no ano 1991 e ratificado no
ano 2000, así como as súas previsións relativas á execución das obras precisas e ao investimento
necesario para ese fin
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 25586 (10/POC-004202)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego do estado de conservación no que se atopa o pazo de
Lourizán, en Pontevedra, a súa opinión en relación co cumprimento das obrigas adquiridas ao res-
pecto no convenio asinado coa Deputación Provincial de Pontevedra no ano 1991 e ratificado no
ano 2000, así como as súas previsións relativas á execución das obras precisas e ao investimento
necesario para ese fin
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 25587 (10/POC-004203)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 5 máis
Sobre a dispoñibilidade pola Dirección Xeral de Xustiza da licenza de Patrimonio Cultural para as
obras que se están a levar a cabo no edificio do Pazo de Xustiza de Ourense, así como do pertinente
acordo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para unha cesión de uso respecto dese edificio
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 25588 (10/POC-004204)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os prazos previstos polos Goberno galego para o desenvolvemento da Unidade de Interven-
ción 8 e o remate da rehabilitación das unidades edificatorias da súa propiedade no barrio da Ti-
nería da cidade de Lugo, así como as actuacións que vai levar a cabo para evitar a desaparición do
Hospital de San Miguel e do Pazo de Dona Urraca
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 25589 (10/POC-004205)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das afirmacións do mundo científico internacional re-
feridas á dispoñibilidade soamente dun prazo de dez anos para mudar de xeito efectivo os datos
da tendencia que presenta o cambio climático e os datos e as previsións que manexa a Consellería
do Medio Rural para Galicia, así como o criterio do Goberno galego e as medidas que vai adoptar
en relación coa necesidade de novas liñas de actuación destinadas á adaptación de Galicia aos cam-
bios que se están a producir e que se van producir nese eido
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 25591 (10/POC-004206)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e Díaz Villoslada, Juan Manuel
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Sobre a relación dos grandes proxectos anunciados polo Goberno galego para o ano 2017 en ma-
teria de infraestruturas para a Administración de xustiza e as previsións ao respecto
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 25592 (10/POC-004207)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto do impulso do incremento do uso da bicicleta
como medio de desprazamento alternativo, o remate na X lexislatura da rede de infraestruturas
aptas para a circulación cómoda e segura nelas e a consolidación do marco institucional e norma-
tivo favorable á modalidade alternativa, así como a aprobación dun Plan director de mobilidade al-
ternativa de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 25593 (10/POC-004208)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a posible incidencia, na eliminación da arbitrariedade na actuación dos poderes públicos, da
exixencia de que o indulto se acompañe das razóns para a súa concesión, así como da motivación
dos reais decretos de indulto, e a posición do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno
central da modificación da Lei do 18 de xuño de 1870, de regras para o exercicio da graza de indulto,
co fin de prohibilo nos casos de corrupción
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 25594 (10/POC-004209)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a data prevista polo Goberno galego para a presentación dun informe comprensivo das di-
ficultades e dúbidas que se advirtan na aplicación dos preceptos da Lei de dereito civil de Galicia e
daquelas normas que se estimen necesarias para a conservación, modificación e desenvolvemento
das institucións do dereito civil propio da comunidade autónoma, así como as actuacións levadas
a cabo ao respecto desde xuño de 2011
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 25596 (10/POC-004210)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Ministerio de Xustiza da modifi-
cación do programa informático Inforeg co fin de posibilitar as inscricións en lingua galega no Re-
xistro Civil
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 25597 (10/POC-004211)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
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Sobre a anulación das sentenzas militares ditadas por tribunais creados ad hoc que condenaron
persoas inocentes durante os anos da Guerra Civil por defender a legalidade republicana e a opi-
nión do Goberno galego en relación co recoñecemento, reparación e dignificación da memoria das
vítimas da Guerra Civil e do franquismo
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 25598 (10/POC-004212)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación co impulso do labor dos tradutores xudiciais
para axudar a resolver o escaso uso da lingua galega na Administración de xustiza en Galicia e os
datos ao respecto referidos aos anos 2016 e 2017
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 25599 (10/POC-004213)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da calidade dos servizos que presta a nova concesio-
naria da liña de transporte por estrada XG521, Salvaterra de Miño-Vigo con anexos, a necesidade de
reorganización e de adaptación de todas as rutas á Área Metropolitana de Vigo, así como as súas
previsións en relación coa consideración das solicitudes presentadas para a modificación das liñas
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 25601 (10/POC-004214)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 6 máis
Sobre os datos referidos aos corpos dos equipos forestais de investigación e de vixilancia de cum-
primento, anunciados polo Sr. presidente da Xunta de Galicia para a loita contra os incendios, así
como as actuacións previstas para compatibilizar os dereitos reflectidos na Lei orgánica 15/1999,
de protección de datos de carácter persoal, coa creación dunha rede de vixilancia forestal con ins-
talación de cámaras
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 25602 (10/POC-004215)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 6 máis
Sobre os datos referidos aos corpos dos equipos forestais de investigación e de vixilancia de cum-
primento, anunciados polo Sr. presidente da Xunta de Galicia para a loita contra os incendios, así
como as actuacións previstas para compatibilizar os dereitos reflectidos na Lei orgánica 15/1999,
de protección de datos de carácter persoal, coa creación dunha rede de vixilancia forestal con ins-
talación de cámaras
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 25603 (10/POC-004216)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 6 máis
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Sobre os datos referidos aos corpos dos equipos forestais de investigación e de vixilancia de cum-
primento, anunciados polo Sr. presidente da Xunta de Galicia para a loita contra os incendios, así
como as actuacións previstas para compatibilizar os dereitos reflectidos na Lei orgánica 15/1999,
de protección de datos de carácter persoal, coa creación dunha rede de vixilancia forestal con ins-
talación de cámaras
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 25604 (10/POC-004217)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego relacionadas co incremento da superficie da Rede Natura
2000, o aumento do nivel de protección da biodiversidade, a modificación ou derrogación do plan
director e a utilización do Mecanismo de financiamento do capital natural, así como a cantidade de
fondos comunitarios utilizados pola Xunta de Galicia destinados a financiar a Rede Natura 2000
desde 2009 a 2017
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 25608 (10/POC-004218)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os datos referidos ao estado de execución en que se atopa o proxecto de rehabilitación in-
tegral de corenta e catro unidades edificatorias e a xestión de dúas unidades de intervención no
barrio da Tinería, na cidade de Lugo, as actuacións e os investimentos levados a cabo polo Goberno
galego nos anos 2014, 2015, 2016 e 2017 para a súa recuperación, así como o prazo previsto para
o remate do proxecto
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 25621 (10/POC-004219)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida á situación da lingua galega nos medios de comunica-
ción que se editan na comunidade autónoma e as medidas que vai adoptar para o cumprimento
do reflectido no Plan xeral de normalización lingüística en relación coa concesión das axudas pú-
blicas destinadas á normalización da lingua galega neles
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 25655 (10/POC-004220)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dalgún estudo en relación co censo
actual e distribución da poboación do xabaril en Galicia, as actuacións que vai levar a cabo frear os
danos que ocasiona ás explotacións agrarias e as medidas que vai impulsar para afrontalos 
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 25657 (10/POC-004221)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 5 máis
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Sobre a posta en marcha dos mecanismos extraordinarios de financiamento das comunidades au-
tónomas
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 25686 (10/POC-004222)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a política do Goberno galego en relación a posta en marcha de políticas tendentes a evitar
as desigualdades entre territorios e a cohesión social
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 25784 (10/POC-004225)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre a implementación por parte das empresas dos plans de igualdade
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

- 25817 (10/POC-004226)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as novas adxudicacións feitas polo Sergas á empresa Ibérica de Mantemento S.A
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 25819 (10/POC-004227)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as novas adxudicacións feitas polo Sergas á empresa Ibérica de Mantemento S.A
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 25825 (10/POC-004228)
Grupo Parlamentario de En Marea
Rodríguez Estévez, David e Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a nova normativa europea que afecta a aplicación do xurro e do esterco
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 25830 (10/POC-004229)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas a adoptar polo Goberno galego destinadas a solucionar as deficiencias no centro
de saúde de Tui
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 25834 (10/POC-004230)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre que tipo de controis das actuacións contratadas para o servizo de limpeza de marxes en tra-
mos fluviais de Galicia se realizan polos servizos provinciais da Dirección Xeral de Patrimonio Na-
tural
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 25862 (10/POC-004233)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego destinadas á mellora da rede de saneamento de
Celeiro e a EDAR de Viveiro
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

- 25866 (10/POC-004235)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 2 máis
Sobre a subvención da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a organi-
zación do arquivo municipal de Vedra
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 25248 (10/POC-004157)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre a información emitida no Telexornal da TVG en relación coa manifestación cidadá contra a
reforma da Lei de saúde, levada a cabo o día 4 de febreiro de 2018 en Santiago de Compostela
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

- 25320 (10/POC-004159)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a cobertura informativa dada no Telexornal Mediodía Fin de Semana da TVG á manifestación
cidadá contra as reformas da Lei de sanidade levada a cabo o día 4 de febreiro de 2018 en Santiago
de Compostela
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

- 25322 (10/POC-004160)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a cobertura informativa dada no Telexornal Mediodía Fin de Semana da TVG á manifestación
cidadá contra as reformas da Lei de sanidade levada a cabo o día 4 de febreiro de 2018 en Santiago
de Compostela
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

- 25839 (10/POC-004231)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Vázquez Verao, Paula
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Sobre a cobertura informativa da manifestación do día 4 de febreiro de 2018 en Santiago de Com-
postela, contra os recortes e pola paralización da reforma sanitaria
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

Admisión da retirada e publicación do acordo

- 24184 (10/POC-004021)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do  Goberno galego respecto do arranxo das deficiencias detectadas polos pro-
fesionais e doentes nas instalacións do PAC de Tui
BOPG nº 251, do 01.02.2018

A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 25822.

Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2018
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior, or-
ganización e funcionamento

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu
convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 20 de febreiro de 2018, ás 10:00
horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 13 de febreiro de 2018, a orde do
día da sesión é a seguinte:

Punto 1.

Debate e votación do ditame e das propostas de resolución aprobados na Comisión permanente
non lexislativa para as relacións co Consello de Contas, en relación cos informes de fiscalización
das contas do sector público de Galicia contidos na memoria de actividades de 2016 (Conta xeral
da Comunidade Autónoma de Galicia de 2015) (doc. núm. 12941, 10/ICON-000001)
Publicación do ditame e das propostas aprobadas, BOPG nº 252, do 02.02.2018

Punto 2. Textos lexislativos

Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do Grupo Parlamentario de En Marea, para
a derrogación da Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias
de emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia (10/PPL-000011)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 229, do 19.12.2017
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Punto 3. Comparecencias

26036 (10/CPP-000047)
Do Sr. conselleiro de Política Social, por petición propia, para dar conta sobre as medidas de pro-
tección á infancia en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 260, do 14.02.2018

Punto 4. Mocións

4.1. 25942 (10/MOC-000070)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas listas de espera non
estruturais do Sergas. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 15770, publicada no BOPG nº
174, do 13.09.2017, e debatida na sesión plenaria do 06.02.2018)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 260, do 14.02.2018

4.2. 25949 (10/MOC-000071)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego e a demanda que debe realizar ao Go-
berno central en relación co investimento en Galicia previsto no Proxecto de orzamentos do Estado
para 2017, así como os traballos e as conclusións da Comisión de Seguimento dos Orzamentos do
Estado. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 22234, publicada no BOPG nº 236, do
10.01.2018, e debatida na sesión plenaria do 06.02.2018)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 260, do 14.02.2018

4.3. 25952 (10/MOC-000072)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co acceso ao emprego
público das persoas con discapacidade intelectual. (Moción a consecuencia da Interpelación nº
8083, publicada no BOPG nº 105, do 26.04.2017, e debatida na sesión plenaria do 06.02.2018)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 260, do 14.02.2018

Punto 5. Proposicións non de lei

5.1. 7071 (10/PNP-000633)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar ao
Goberno central en relación coa prestación de asistencia persoal para garantir o dereito á vida in-
dependente das persoas con diversidade funcional
Publicación da iniciativa, BOPG nº 96, do 05.04.2017

5.2. 10214 (10/PNP-001764)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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De iniciativa popular, sobre as medidas que debe impulsar a Xunta de Galicia, diante do Goberno
central, en relación coa protección dos viticultores do ámbito dos consellos reguladores da Ribeira
Sacra, Ribeiro, Monterrei e Valdeorras afectados polas xeadas acaecidas nos últimos días de abril
de 2017
Publicación da iniciativa, BOPG nº 252, do 02.02.2018

5.3. 15181 (10/PNP-001198)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e cinco deputados/as máis
Sobre a constitución no Parlamento de Galicia dunha ponencia específica para a análise e a elabo-
ración dunha proposta sobre o novo marco político e institucional de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 174, do 13.09.2017

5.4. 19842 (10/PNP-001472)
Grupo Parlamentario de En Marea
Santos Queiruga, Carmen e Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre a introdución na etiquetaxe do selo“pescadeRías ¿de onde se non? do prezo pagado por quilo
ao mariñeiro ou mariscadora, así como dun código QR que leve directamente ao apartado de tra-
zabilidade do produto na páxina web www.deondesenon.xunta.gal
Publicación da iniciativa, BOPG nº 211, do 15.11.2017

5.5. 24277 (10/PNP-001753)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Grupo Parlamentario de En Marea
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa inclu-
sión das enfermidades minoritarias ou raras consideradas graves e os casos deste tipo en proceso
de diagnóstico na listaxe de enfermidades reflectidas no anexo do Real decreto 1149/2011, así
como a introdución neste das modificacións necesarias co fin de definir o que se considera coidado
directo, continuo e permanente para os efectos dunha prestación
Publicación da iniciativa, BOPG nº 255, do 07.02.2018

5.6. 24628 (10/PNP-001771)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Castiñeira Broz, Jaime e sete deputados/as máis
Sobre a inclusión pola Xunta de Galicia da construción modular de vivendas no seu Programa de
vivenda de promoción pública
Publicación da iniciativa, BOPG nº 255, do 07.02.2018

5.7. 24683 (10/PNP-001775)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre a posición do Parlamento de Galicia en relación co feminismo galego e a convocatoria de
folga de mulleres prevista para o día 8 de marzo de 2018 para reivindicar a igualdade de oportuni-
dades nas condicións de traballo, na esfera social e no dereito a vivir sen violencias
Publicación da iniciativa, BOPG nº 255, do 07.02.2018
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5.8. 24725 (10/PNP-001776)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e tres deputados/as máis
Sobre a adopción polo Goberno galego das medidas necesarias para evitar a desigualdade de trato
entre empregados públicos autonómicos fixos e temporais, conforme a doutrina do Tribunal de
Xustiza da Unión Europea
Publicación da iniciativa, BOPG nº 255, do 07.02.2018

5.9. 24866 (10/PNP-001781)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Pazos Couñago, José Alberto e sete deputados/as máis
Sobre a presentación pola Xunta de Galicia, no primeiro cuadrimestre de 2018, dun balance da exe-
cución do III Plan director da cooperación galega 2014-2017, a elaboración dun novo plan director
para o período 2018-2021, así como a inclusión da acción humanitaria de calidade entre as súas
orientacións estratéxicas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 255, do 07.02.2018

Punto 6. Interpelacións

6.1. 20395 (10/INT-000675)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e dous deputados/as máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co remate dos procesos de concentración parce-
laria
Publicación da iniciativa, BOPG nº 219, do 29.11.2017

6.2. 23197 (10/INT-000774)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Fernández, Raúl e sete deputados/as máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co Plan extraordinario de estradas do Goberno
central
Publicación da iniciativa, BOPG nº 247, do 25.01.2018

6.3. 24390 (10/INT-000805)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e dous deputados/as máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa reforma do sistema de financiamento auto-
nómico
Publicación da iniciativa, BOPG nº 255, do 07.02.2018

Punto 7. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta

7.1. 26038 (10/POPX-000073)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
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Sobre a opinión do Goberno galego en relación coa folga convocada para o día 8 de marzo de 2018,
tendo en conta a discriminación laboral e social que padecen as mulleres
Publicación da iniciativa, BOPG nº 260, do 14.02.2018

7.2. 26039 (10/POPX-000074)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre a xestión que está a levar a cabo o Goberno galego en relación cos seus compromisos con
Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 260, do 14.02.2018

7.3. 26040 (10/POPX-000075)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre o horizonte temporal da política de propaganda que está a levar a cabo o executivo galego
en relación coa súa acción de goberno
Publicación da iniciativa, BOPG nº 260, do 14.02.2018

Punto 8. Preguntas ao Goberno

8.1. 26030 (10/PUP-000145)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas demandas dos traballadores
da Administración de xustiza en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 260, do 14.02.2018

8.2. 26032 (10/PUP-000146)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e cinco deputados/as máis
Sobre as medidas adoptadas ou previstas pola Xunta de Galicia en relación coas supostas irregu-
laridades existentes na xestión do vertedoiro da canteira de Miramontes, na parroquia de Grixoa,
no concello de Santiago de Compostela
Publicación da iniciativa, BOPG nº 260, do 14.02.2018

8.3. 23974 (10/POP-002900)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e dous deputados/as máis 
Sobre o coñecemento polo Goberno galego das previsións futuras do Goberno do Estado respecto
dos ferrocarrís de vía estreita en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 251, do 01.02.2018

8.4. 21925 (10/POP-002598)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Arias, Marta e seis deputados/as máis
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Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia do programa Bono Alugueiro Social desde a súa posta
en marcha
Publicación da iniciativa, BOPG nº 236, do 10.01.2018

8.5. 22706 (10/POP-002736)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre a avaliación da Xunta de Galicia respecto do investimento levado a cabo polas administra-
cións públicas nos últimos anos
Publicación da iniciativa, BOPG nº 241, do 17.01.2018

8.6. 22765 (10/POP-002743)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do balance de prexuízos-beneficios da instalación
do parque eólico de Mouriños
Publicación da iniciativa, BOPG nº 241, do 17.01.2018

8.7. 24936 (10/POP-002994)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e cinco deputados/as máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Consellería de Industria destinadas a garantir a viabilidade e
a continuidade da empresa Maderas Iglesias S.A.
Publicación da iniciativa, BOPG nº 255, do 07.02.2018

8.8. 26037 (10/PUP-000147)
Grupo Parlamentario de En Marea
Casal Vidal, Francisco e Vázquez Verao, Paula
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para paliar a pobreza enerxética
Publicación da iniciativa, BOPG nº 260, do 14.02.2018

8.9. 25432 (10/PUP-000144)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e oito deputados/as máis
Sobre o contido do último informe da Comisión de control e seguimento do Programa galego de
atención ao infarto agudo de miocardio
Publicación da iniciativa, BOPG nº 260, do 14.02.2018

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei
ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.

Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2018
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente 
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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 Comisión 1.ª, Institucional, de 

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

En xullo de 2014, o presidente da Xunta de Galicia falaba do Consello 

Consultivo de Galicia como o “órgano asesor de máximo nivel”, “faro 

potente” que iluminaría as tarefas da Administración autonómica. Naquel 

momento, nomeaba presidente do órgano a José Luis Costa Pillado, quen 

prometía prudencia, ilusión, imparcialidade e austeridade.  

 

Prudencia, ilusión, imparcialidade e austeridade. Ningunha destas promesas 

se teñen cumprido, senón que ten acontecido todo o contrario: 

1. Non pode haber prudencia cando o seu presidente se reúne con 

frecuencia cun investigado pola Xustiza e cando el mesmo está a ser 

investigado por presuntos tráfico de influencias e negociacións 

prohibidas a funcionarias e funcionarios públicos. 

2. Non pode haber ilusión cando as funcionarias e os funcionarios do 

Consello Consultivo están sendo laminados dende que comezara o 

mandato do actual presidente. 

3. Non pode haber imparcialidade cando hai un reparto arbitrario do 

traballo por parte do seu presidente. 

4. Non pode haber austeridade cando vai ter que habilitarse unha 

ampliación do orzamento para o pago dos complementos de 

produtividade do persoal que o propio presidente decidira eliminar e 

que os tribunais de Xustiza de Santiago de Compostela acaban de 

recoñecer por sentenza hai escasamente 15 días.  

A maiores, a Lei 3/2014, do Consello Consultivo de Galicia fora 

consensuada con este grupo parlamentario e agora (escasamente 2 anos 

despois) a lei “ómnibus”, de acompañamento aos orzamentos para 2017, 
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sen ningún tipo de participación parlamentaria, suprime o corpo de letrados 

do Consello Consultivo, que pasaría a se integrar no corpo de letrados da 

Administración Xeral da Comunidade Autónoma e por libre designación.  

O Goberno impulsa a decisión de suprimir o corpo e o presidente do 

Consello Consultivo non discrepa. 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia entende que todo isto é 

moi grave e que a institución perde así prestixio, obxectividade e 

independencia e, dado que o seu presidente está a incumprir gravemente os 

deberes do seu cargo, procede o seu cese polo Consello da Xunta, de 

acordo co artigo 5 da Lei 3/2014. 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Considera a Xunta de Galicia que o Consello Consultivo de Galicia 

está cumprindo adecuadamente as súas funcións de “órgano asesor de 

máximo nivel da nosa comunidade”, coas características de 

prudencia, ilusión, imparcialidade e austeridade? 

2. Que pensa facer o Goberno galego ante a situación actual do Consello 

Consultivo de Galicia? 

3. Que opinión lle merece ao Goberno galego que o presidente do 

Consello Consultivo estea a ser investigado por presuntos tráfico de 

influencias e negociacións prohibidas a funcionarias e funcionarios 

públicos? 

4. Ten coñecemento o Goberno galego de que os funcionarios do 

Consello están sendo laminados polo seu presidente dende que 

comezara o mandato? 

5. Ten coñecemento o Goberno galego da sentenza do Xulgado do 

Contencioso-Administrativo nº 1 de Santiago de Compostela, de data 

13 de xaneiro deste ano, e que condea ao órgano a pagar os 

complementos de produtividade do persoal que o propio presidente 

decidira eliminar? Se a resposta fose positiva, que opinión lle merece? 

6. Vai manter o Goberno a decisión de suprimir o corpo de letrados do 

Consello Consultivo? 

81909



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 

7. Entende o Goberno que o presidente do Consello Consultivo está a 

incumprir gravemente os deberes do seu cargo? 

8. Vai cesar o Goberno ao presidente do Consello Consultivo, de acordo 

co artigo 5 da Lei 3/2014? 

9. Entende o Goberno galego que está en xogo o prestixio da 

institución? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

 

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 07/02/2018 11:39:46 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 07/02/2018 11:39:51 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/02/2018 11:39:56 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Xoaquín Fernández Leiceaga, Raúl Fernández 

Fernández e María Luisa Pierres López, deputadas e deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e 

Servizos. 
 

En marzo do ano 2009, só estaban sen licitar 2 depuradoras, a de Poio-

Sanxenxo (Pontevedra) e a de Ribeira (A Coruña). 

 

En febreiro de 2013, varios eurodeputados do Parlamento europeo viñan a 

Galicia para controlar a depuración das rías galegas e concluían que as 

zonas nas nosas rías que aínda son moi produtivas están en grave perigo se 

non se toman medidas.  

 

A ría de Pontevedra está contaminada e con toxinas que fan que estea 

pechada grande parte do ano. Na ría de Arousa, a produción ten caído en 

picado, o berberecho morre dende hai máis de 3 anos por un parásito 

foráneo que está a afectar tamén á ameixa e a marea roxa e a toxina teñen 

estrangulado aos produtores de mexillón. Na ría de O Burgo, os lodos 

chegan a uns dous metros de profundidade e moitas veces se pecha a ría ao 

marisqueo. Na ría de Noia e Ribeira, non se coñece se o emisario de Touro 

para o saneamento das augas residuais urbanas se fixo de acordo ao 

proxecto e, dende 2007, hai fugas e vertidos de augas residuais, sen ningún 

tipo de explicación por parte do Concello de Ribeira, de Augas de Galicia 

ou da Consellería de Medio Ambiente (e así consta na denuncia da Fiscalía 

Provincial de A Coruña, de marzo de 2012). 

 

A finais de 2014 (como en abril de 2011 e en outubro de 2013), a Comisión 

Europea anunciaba que denunciaría a España (e a Galicia) ante o Tribunal 

de Xustiza da UE por non existir garantía do bo tratamento das augas 

residuais urbanas en diversas zonas de Galicia, pola falla dun un sistema 

axeitado de tratamento e porque existe risco para a saúde pública. Mesmo a 

Comisión europea solicitaba a imposición dunha sanción económica a 
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España pola falta de tratamento de residuos líquidos en 17 cidades, entre 

elas, Santiago, Vigo e Ribeira.  

 

Pois ben, en respostas de setembro, o Goberno dicíanos que o encargado da 

defensa ante Europa é o Ministerio de Medio Ambiente e que a Xunta de 

Galicia está a colaborar en todo momento e con plena disposición para 

realizar todas as actuacións que se consideren precisas. Referíase nas súas 

respostas tamén ás edares de Poio-Raxó (segundo o Goberno, non feita por 

razóns alleas) e á de Santiago de Compostela (da que, segundo as 

explicacións, en breve se asinará o convenio entre as tres partes 

implicadas). 

 

Máis en concreto, respecto da de Santiago, dixo o Goberno que se 

acometeu a ampliación da Edar da Silvouta cun investimento de máis de 4 

millóns de euros que vai participar no cofinanciamento da futura Edar do 

Souto, actuación declarada de interese xeral do Estado. 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

  

1. Que clase de actuacións ten realizado o Goberno galego para 

colaborar co Ministerio de Medio Ambiente ante as sancións 

económicas da UE a España pola falta de tratamento de residuos 

líquidos en núcleos urbanos de Galicia? 

2. Considera prioritario o Goberno galego que Santiago de Compostela 

conte cunha nova estación de depuración de augas residuais o antes 

posible? 

3. Cando vai asinar o Goberno galego o convenio entre as tres 

administracións implicadas na nova Edar de Santiago de 

Compostela? 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Xoaquín Fernández Leiceaga 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 
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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 Comisión 1.ª, Institucional, de Administración 

Xeral, Xustiza e Interior. 

 

O servizo público da xustiza é vital para a vertebración do Estado 

Social e Democrático de Dereito. Necesitamos unha Administración de 

xustiza moderna para consolidar o Estado de Dereito e mellorar a 

calidade da nosa democracia. Neste senso, a xustiza ten moito que dicir 

na loita contra a violencia machista, unha das peores lacras da nosa 

sociedade e que, lonxe de se reducir, repunta. A loita contra a violencia 

machista precisa de actuacións integrais e transversais recollidas na Lei 

de medidas de protección integral contra a violencia de xénero de 2004, 

que o Goberno galego ten discriminado orzamentariamente ano tras 

ano. Garantir a protección das vítimas e atendelas como corresponde 

nas dependencias xudiciais ha de ser cuestión prioritaria, tal e como 

recolle especificamente a lei de 2004.  

 

Pois ben, a sala de espera do Xulgado de Instrución nº 3 de Pontevedra 

(que se encarga de violencia contra a muller) carece das mínimas 

condicións de intimidade e benestar, segundo teñen denunciado 

sindicatos de xustiza. 
 

Ante estas denuncias, o Goberno galego respondeu hai uns días que a 

sala vai ser acondicionada para que sexa máis cómoda e acolledora, 

exactamente o mesmo que a comezos de 2017. Tamén se remitiu á 

construción do novo edificio xudicial, comprometéndose a 

acondicionar a sala actual en tanto non exista esta nova edificación. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Coincide o Goberno galego en que a protección e atención ás 

vítimas de violencia machista nas dependencias xudiciais ha de 

ser cuestión prioritaria na xustiza? 
2. Pensa o Goberno galego que a sala de espera do Xulgado de 

Instrución nº 3 de Pontevedra (que se encarga de violencia contra 

a muller) cumpre as mínimas condicións de intimidade e benestar 

para estas vítimas? 
3. Ten previsto o Goberno galego acondicionar unha nova sala de 

espera en tanto non estea en servizo o novo edificio xudicial? Se a 

resposta fose positiva, cando? 
 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  María Luisa Pierres López 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación 

Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que novidades hai do contido da reunión que no mes de febreiro 

mantiveran o vicepresidente da Xunta de Galicia, a conselleira de 

Infraestruturas e Vivenda e o alcalde de Pontevedra, coa fin de tratar 

o financiamento do proxecto de estación intermodal para a cidade? 
2. Como ten previsto o Goberno galego facer efectiva a 

intermodalidade entre as estacións de trens e autobuses de 

Pontevedra? 
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3. Desbota absolutamente o Goberno galego as opcións dun túnel ou 

unha pasarela elevada? 
4. Pensa o Goberno galego que a intermodalidade só poderá ser efectiva 

cando existan horarios e billetes únicos? Para cando ten previsto esta 

posibilidade? 
5. En que partida orzamentaria da Lei de orzamentos para 2017 incluíu 

o Goberno galego este proxecto de 3 millóns de euros a asumir pola 

Xunta de Galicia? 
 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López  

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

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de 

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

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 
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efectivo dos medios materiais e humanos dos que dispón o Ministerio Fiscal, 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cal é a opinión do Goberno galego sobre o relevo polo Fiscal Xeral do 

Estado de 35 titulares de órganos clave do Ministerio Fiscal, como as 

xefaturas da Fiscalía Anticorrupción ou da Audiencia Nacional? 

2. Coincide o Goberno galego coas declaracións da asociación “Unión 

Progresista de Fiscais”, relativas a que o artigo 324 da Lei de 

axuizamento criminal vai provocar de facto unha amnistía para as 

tramas de corrupción nos xulgados? 

3. Vaille esixir o Goberno galego ao Goberno do Estado o incremento 

efectivo dos medios materiais e humanos dos que dispón o Ministerio 

Fiscal, moi especialmente os da Fiscalía contra a Corrupción e a 

Criminalidade Organizada? 

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

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de 

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

  

1. 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?  
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2. Cal foi a resposta da Comisión de Expertos? 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de 

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

O 24 de xuño de 2017 cumpríase o tricentenario da Masonería, institución 

que hai 300 anos se atrevera a soñar cun ideal para a Humanidade sostido 

sobre principios sinxelos: o dereito a pensar e o deber de tolerar, as 

liberdades de conciencia e de pensamento, a tolerancia fraternal cara ao 

outro e a dignidade humana máis aló de credos, clases sociais, razas, ideas 

ou nacións. Lamentablemente, ao logo destes 300 anos todos os 

fundamentalismos relixiosos, todos os totalitarismos políticos e todos os 

pensamentos únicos coñecidos perseguiron os ideais dunha institución que 

hoxe segue a estar severamente ameazada en 23 países do mundo.  

 

España e Galicia non foron unha excepción nesta persecución. Por tal 

motivo, no inicio do presente período parlamentario no Congreso dos 

Deputados e a través dunha proposición non de lei, o Grupo Parlamentario 

Socialista pedía a anulación de todas as sentenzas e condenas ditadas polo 

Tribunal de Represión da Masonería e o Comunismo, entre outros tribunais 

ilexítimos e ilegais, que condenaron a aquelas persoas que defenderon a 

legalidade institucional, pretenderon o restablecemento dun réxime 

democrático e tentaron vivir conforme a opcións amparadas polos dereitos 

e liberdades recoñecidos hoxe pola Constitución de 1978.  

 

Dende o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, pensamos que no 

Parlamento de Galicia debemos facer algo semellante.  

 

Por todo o anteriormente exposto, as deputadas e o deputado que asinan 

formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

  

1. Comparte o Goberno galego que o dereito a pensar e o deber de 

tolerar, as liberdades de conciencia e de pensamento, a tolerancia 

fraternal cara ao outro e a dignidade humana máis aló de credos, 
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clases sociais, razas, ideas ou nacións deben ser a base da 

democracia? 

2. Comparte o Goberno galego que a Masonería é unha institución que 

leva no seu ADN estes principios? 

3. Ten coñecemento o Goberno galego de que a Masonería segue a estar 

severamente ameazada en 23 países do mundo? 

4. Está de acordo o Goberno coa anulación de todas as sentenzas e 

condenas ditadas polo Tribunal de Represión da Masonería e o 

Comunismo? 

5. Comparte o Goberno galego o recoñecemento da honorabilidade da 

Masonería e a petición do cese do sufrimento daquelas persoas que 

aínda hoxe sofren persecución, sancións, condenas penais, exilio ou 

son executadas por mor da defensa da Masonería e dos seus ideais? 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

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

 

Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa 

Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación 

Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

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 

81924



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 

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

urbanos 2010-2020? 

 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cando vai facer reais o Goberno galego as 11 plantas de compostaxe 

e envases lixeiros distribuídas polo territorio e que recolle o Plan de 

xestión de residuos urbanos 2010-2020? 

2. Cal é o tanto por cen anual de lixo recuperado ou reutilizado e que 

chega a Sogama, S.A.? 

3. Vai cumprir Galicia as directrices da Unión Europea sobre reciclaxe 

do lixo (a lo menos, o 50 % do lixo xerado)? Cando? 

4. Vai elaborar o Goberno galego un novo Plan de xestión de residuos 

urbanos? 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

 

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 07/02/2018 12:53:15 

 
Raúl Fernández Fernández na data 07/02/2018 12:53:20 

 
María Luisa Pierres López na data 07/02/2018 12:53:24 

 

81925



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, 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 Comisión 1.ª, Institucional, de 

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

  

1. Cando vai publicar o Goberno galego o novo decreto da oficina 

xudicial en Galicia? 

2. Pediu o Goberno galego os datos estatísticos que se necesitan nunha 

experiencia piloto -en canto a volume de actividade e carga de 

traballo- ao Consello Xeral do Poder Xudicial e ao Tribunal Superior 

de Xustiza de Galicia? 

3. Ten a Dirección Xeral de Xustiza os datos sobre se os recursos 

humanos son os axeitados? 

4. Cre o Goberno galego que é necesaria a externalización privada da 

xestión da Administración de xustiza? 

5. 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? 

6. Cre o Goberno que vai servir para algo esta contratación? 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Noela Blanco Rodríguez 

  Raúl Fernández Fernández 

  Juan Manuel Díaz Villoslada  

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Concepción Burgo López, Luis Manuel 

Alvarez Martínez, 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 reposta oral en Comisión 2.ª, 

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e 

Servizos. 
 

Na finca de Lourizán (dun valor botánico incalculable), hai un 

espectacular edificio de aire romántico do século XIX. Construído polo 

arquitecto Genaro de la Fuente Domínguez e del destaca a súa fachada 

cunha grande escalinata de corte imperial con balaustrada e estatuas. 

Esta fermosísima construción (integrada no Patrimonio Cultural de 

Galicia) fora residencia de verán do entón Presidente do Goberno 

Eugenio Montero Ríos e nel firmáronse importantes decisións políticas 

para o país, pois o pazo era centro de reunión de políticos, xornalistas, 

intelectuais e artistas. 

 

Ocorre que as obras de conservación da zona nobre do conxunto da 

finca de Lourizán corresponden á Xunta de Galicia, consonte o 

establecido na cláusula 3ª, apartado b), do Convenio entre a Deputación 

Provincial de Pontevedra e a Consellería de Medio Ambiente sobre 

aproveitamento da finca de Lourizán, asinado o 21 de xaneiro de 2000, 

polo que se adaptou ás novas realidades orgánicas e funcionais da 

Xunta o anterior Convenio de cooperación entre a Consellería de 

Agricultura, Gandería e Montes e a Deputación Provincial de 

Pontevedra, subscrito o 22 de xaneiro de 1991, polo que a Deputación 

cedera por 30 anos á Xunta de Galicia o uso da finca e das edificacións.  

 

Non obstante, só fai falla dar unha volta pola finca para darse de conta 

de que a Xunta de Galicia non ten desenvolvido nin unha soa obra, pois 

o estado de conservación do pazo é lamentable. E así consta na 

memoria técnica sobre as intervencións precisas para a súa 

conservación que foi elaborada polo Servizo de Arquitectura da 

Deputación de Pontevedra, que calcula un investimento de máis de 14 
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millóns de euros para a súa recuperación. Di o informe que a 

seguridade estrutural do edificio non está garantida en varias zonas, 

pois a galería está apuntalada, varios dinteis se atopan rotos e algunhas 

zonas teñen repisado en varias salas e corredores; que hai humidades, 

zonas invadidas pola vexetación e áreas colonizadas por algas, mofo e 

líquenes; que a parte da cuberta da cara sur do inmoble está comezando 

a se fundir con riscos para a seguridade eléctrica e con perigo de 

curtocircuítos; que as carpinterías interiores e exteriores están en moi 

mal estado e que non se dispón de ningunha vixilancia. 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 
1. Que clase de actuacións desenvolve o Goberno galego respecto 

dos bens que pertencen ao Patrimonio Cultural de Galicia? 
2. Ten coñecemento o Goberno galego do estado lamentable de 

conservación do Pazo de Lourizán, en Pontevedra? 
3. Considera o Goberno galego que cumpre as obrigas ás que se 

comprometeu no convenio firmado coa Deputación de Pontevedra 

o 22 de xaneiro de 1991 e logo ratificado no ano 2000? 
4. Sabe o Goberno galego que obras precisa o Pazo de Lourizán para 

a súa conservación? 
5. Fíxoas?  
6. Vainas facer? Cando? 
7. Sabe o Goberno galego a canto poden ascender estas obras? 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Concepción Burgo López 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 

Patricia Vilán Lorenzo, Concepción Burgo López, Luis Manuel 

Alvarez Martínez, 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 reposta oral en Comisión 4.ª, Educación 

e Cultura. 
 

Na finca de Lourizán (dun valor botánico incalculable), hai un 

espectacular edificio de aire romántico do século XIX. Construído polo 

arquitecto Genaro de la Fuente Domínguez e del destaca a súa fachada 

cunha grande escalinata de corte imperial con balaustrada e estatuas. 

Esta fermosísima construción (integrada no Patrimonio Cultural de 

Galicia) fora residencia de verán do entón Presidente do Goberno 

Eugenio Montero Ríos e nel firmáronse importantes decisións políticas 

para o país, pois o pazo era centro de reunión de políticos, xornalistas, 

intelectuais e artistas. 

 

Ocorre que as obras de conservación da zona nobre do conxunto da 

finca de Lourizán corresponden á Xunta de Galicia, consonte o 

establecido na cláusula 3ª, apartado b), do Convenio entre a Deputación 

Provincial de Pontevedra e a Consellería de Medio Ambiente sobre 

aproveitamento da finca de Lourizán, asinado o 21 de xaneiro de 2000, 

polo que se adaptou ás novas realidades orgánicas e funcionais da 

Xunta o anterior Convenio de cooperación entre a Consellería de 

Agricultura, Gandería e Montes e a Deputación Provincial de 

Pontevedra, subscrito o 22 de xaneiro de 1991, polo que a Deputación 

cedera por 30 anos á Xunta de Galicia o uso da finca e das edificacións.  

 

Non obstante, só fai falla dar unha volta pola finca para darse de conta 

de que a Xunta de Galicia non ten desenvolvido nin unha soa obra, pois 

o estado de conservación do pazo é lamentable. E así consta na 

memoria técnica sobre as intervencións precisas para a súa 

conservación que foi elaborada polo Servizo de Arquitectura da 

Deputación de Pontevedra, que calcula un investimento de máis de 14 

millóns de euros para a súa recuperación. Di o informe que a 
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seguridade estrutural do edificio non está garantida en varias zonas, 

pois a galería está apuntalada, varios dinteis se atopan rotos e algunhas 

zonas teñen repisado en varias salas e corredores; que hai humidades, 

zonas invadidas pola vexetación e áreas colonizadas por algas, mofo e 

líquenes; que a parte da cuberta da cara sur do inmoble está comezando 

a se fundir con riscos para a seguridade eléctrica e con perigo de 

curtocircuítos; que as carpinterías interiores e exteriores están en moi 

mal estado e que non se dispón de ningunha vixilancia. 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 
1. Que clase de actuacións desenvolve o Goberno galego respecto 

dos bens que pertencen ao Patrimonio Cultural de Galicia? 
2. Ten coñecemento o Goberno galego do estado lamentable de 

conservación do Pazo de Lourizán, en Pontevedra? 
3. Considera o Goberno galego que cumpre as obrigas ás que se 

comprometeu no convenio firmado coa Deputación de Pontevedra 

o 22 de xaneiro de 1991 e logo ratificado no ano 2000? 
4. Sabe o Goberno galego que obras precisa o Pazo de Lourizán para 

a súa conservación? 
5. Fíxoas?  
6. Vainas facer? Cando? 
7. Sabe o Goberno galego a canto poden ascender estas obras? 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Concepción Burgo López 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

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

 

Patricia Vilán Lorenzo, Concepción Burgo López, 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 Comisión 1.ª, Institucional, de Administración 

Xeral, Xustiza e Interior. 
 

No antigo Pazo de Xustiza de Ourense estanse a realizar obras dende 

hai uns 3 meses e, semellando que se trata dun edificio catalogado 

como BIC, descoñécese se hai ou non autorización de Patrimonio para 

realizalas. Denuncia UGT Xustiza que podería ocorrer que a Dirección 

Xeral de Xustiza non teña os permisos e licenzas precisos e que 

tampouco exista o pertinente acordo do Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia para ter feita unha cesión de uso. 
  

Este edificio ten protección integral, propia daqueles que posúen 

carácter monumental, valor histórico e arquitectónico-urbanístico como 

expresión dun determinado tempo cultural e histórico, polo que, se a 

Dirección Xeral de Xustiza non posúe toda a documentación necesaria, 

entende este grupo parlamentario que as obras deberían ser detidas 

inmediatamente. 

 

Por todo o exposto anteriormente, as deputadas e os deputados que 

asinan formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 
1. Ten a Dirección Xeral de Xustiza licenza do responsable de 

Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia para as obras que se 

están a realizar no edificio do Pazo de Xustiza de Ourense? 

 

2. Ten a Dirección Xeral de Xustiza o pertinente acordo do Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia para ter feita unha cesión de uso 

sobre o mencionado edificio? 
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3. Se as anteriores preguntas fosen negativas, vai deter as obras a 

Dirección Xeral de Xustiza? 
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Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 
Concepción Burgo López e Luís Manuel Álvarez Martínez deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 2.ª, 

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 
A recuperación do barrio da Tinería é un proxecto fundamental para a cidade 

de Lugo, tanto pola rehabilitación dunha zona que se atopa dentro de 

murallas, moi preto deste monumento Patrimonio da Humanidade e que 

conserva moitos valores arquitectónicos e históricos, como polo impulso que 

ofrece ao centro histórico da cidade axudando á fixación da poboación e ao 

crecemento da actividade económica. 

 

A rehabilitación desta zona tivo un forte impulso no goberno dirixido polo 

presidente Touriño, pero a partir de 2009, coa chegada do Partido Popular ao 

goberno da Xunta de Galicia, retardouse ata case a parálise coa consecuencia 

de que un barrio con edificios moi degradados está degradándose aínda máis.  

Agora mesmo calcúlase que no barrio da Tinería hai 35 edificios en ruínas 

propiedade da Xunta de Galicia e entre eles se atopa unha casa medieval, a 

coñecida como Hospital de San Miguel, encostada á muralla Patrimonio da 

Humanidade totalmente esnaquizada, e que comprou a Sociedade de Xestión 

do Plan Xacobeo no anterior goberno para facer un centro de interpretación. 

Do mesmo xeito está en total ruína o Pazo de Dona Urraca, un edificio do 

século XII, tamén moi cerca da muralla e da catedral.  

 

Este pazo atópase na Unidade de Intervención 8, para a que o goberno 

dirixido polo presidente Touriño elaborou un proxecto de desenvolvemento 

que incluía a rehabilitación do Pazo de Dona Urraca, e que o goberno do Sr. 

Feijoo anulou dicindo que volvía ao Plan Especial aprobado na VI 

Lexislatura polo goberno do Partido Popular,  e argumentando que sería 

moito máis rápido aplicar este Plan Especial.  

 

Isto sucedía en 2010. Estamos en 2018 e nada, absolutamente nada, se fixo 

nesta unidade de intervención 8 e o pazo está en total estado de ruína 

podéndose perder irremediablemente. Unha vez máis, Lugo vería 

desaparecer parte do seu patrimonio pola ineficacia e pasividade da 

administración que ten a responsabilidade de conservalo. 
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O abandono deste patrimonio é grave por si mesmo, pero tamén porque está 

no entorno de tres Patrimonios da Humanidade, a Muralla de Lugo, dende 

cuxo adarve se percibe perfectamente este espazo degradado do barrio da 

Tinería e o patrimonio citado, a catedral de Lugo e o Camiño Primitivo. 

 

Consideramos que a Xunta de Galicia non pode seguir sen cumprir as súas 

obrigas con este proxecto de recuperación do barrio da Tinería. Queda moito 

por facer, tanto na rehabilitación das unidades edificatorias, como nas 

Unidades de Intervención. Xa non podemos aceptar as desculpas de falta de 

fondos porque o goberno da Xunta xa afirmou que estamos nunha fase de 

recuperación económica. 

 

Lugo non pode perder este importante patrimonio,  nin pode ofrecer esta 

imaxe de abandono dende o seu monumento máis emblemático como é a 

Muralla e ao lado doutro fundamental que é a catedral. A cidade é un dos 

destinos de turismo cultural máis importantes de Galicia e non é de recibo a 

imaxe que se está dando aos visitantes nesta zona tan emblemática do centro 

histórico de Lugo porque a Xunta de Galicia non cumpre as súas promesas e 

as súas obrigas. 

 

 
 

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

formulan as seguintes preguntas: 

 

 

1ª.) Cando vai desenvolver a  Xunta de Galicia a Unidade de Intervención 8 

no barrio da Tinería de Lugo? 

 

2ª.) Cando vai rematar a Xunta de Galicia a rehabilitación das Unidades 

edificatorias que aínda están en ruínas e que son da súa propiedade? 

 

3ª.) Que pensa facer a Xunta de Galicia para impedir a ruína e desaparición 

dos edificios  medievais do Hospital de San Miguel e o Pazo de Dona Urraca 

situados no barrio da Tinería e que son da súa propiedade? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 07/02/2018 16:53:41 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 07/02/2018 16:53:23 
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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 Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras 

Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

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

do Territorio limítase a deseñar unha futura “estratexia” e a publicar 

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 as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Coincide o Goberno galego co mundo científico internacional cando 

di que só dispoñemos de 10 anos para nos dar a oportunidade de 

mudar os datos da tendencia sobre o cambio climático de maneira 

efectiva? 

2. Que datos e previsións manexa para Galicia a Consellería de Medio 

Ambiente e Ordenación do Territorio? 

3. Pensa o Goberno galego que son precisas novas liñas de actuación 

destinadas á adaptación aos cambios que se están a producir e que se 

producirán? 
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4. Vai promover o Goberno galego un plan completo de I+D+I para o 

fomento de tecnoloxías e infraestruturas para a adaptación ao cambio 

climático no agro e na viticultura? 

5. Vai promover o Goberno galego o aforro de auga nas industrias e nos 

fogares e a creación de provisións de auga a nivel local, para poder 

satisfacer a demanda de auga no caso dunha seca prolongada? 

6. Vai impulsar o Goberno un estudo para o posible aseguramento dos 

efectos orixinados polo cambio climático nas perdas que se poidan 

ocasionar como consecuencia dos fenómenos meteorolóxicos 

extremos e polo cambio de patróns climáticos? 

7. Vai poñer o Goberno en servizo dos agricultores e viticultores de 

axudas que permitan que poidan adquirir tecnoloxía que lles permita 

ser eficaces na adaptación ao cambio climático? 

8. Considera o Goberno que é suficiente a liña de traballo da Consellería 

de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, deseñando unha 

futura “estratexia” e publicando resolucións que aproban as bases de 

convocatorias de concursos de fotografía para “entender as nubes”? 

9. Ten previsto o Goberno elaborar un plan de adaptación de Galicia ao 

cambio climático? 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

 

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 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 07/02/2018 14:00:40 

 
Raúl Fernández Fernández na data 07/02/2018 14:00:45 

 
María Luisa Pierres López na data 07/02/2018 14:00:49 
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José Antonio Quiroga Díaz na data 07/02/2018 14:00:53 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/02/2018 14:00:58 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo e Juan Manuel Díaz Villoslada, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

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

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e 

Interior. 
 

O servizo público da Xustiza é básico para a vertebración do Estado Social 

e Democrático de Dereito. Por desgraza, nestes últimos anos de goberno do 

PP, a Administración de Xustiza en Galicia sinalou a falta de vontade 

política e de capacidade para asumir as competencias constitucionais e 

estatutarias que a nosa Comunidade Autónoma ten no eido dunha 

institución tan esencial.  

 

Como indicador, o orzamento de gasto en actuacións relativas á 

Administración de Xustiza para o exercicio 2017 é de algo máis de 104 

millóns de euros, é dicir, só uns 12 millóns de euros máis que as previsións 

para construcións que recollía o Plan de infraestruturas xudiciais 2010-

2015.  

 

No ano 1995, a Xunta de Galicia asumira a provisión de medios materiais e 

económicos para o funcionamento da Administración de Xustiza e, dende 

aquela, iniciouse unha política en materia de infraestruturas coa finalidade 

de actuar na moi necesaria renovación e construción das instalacións 

xudiciais. Así naceu o Plan de infraestruturas xudiciais co horizonte 2010-

2015.  

 

O vicepresidente da Xunta de Galicia recorre Galicia fachendoso de 

investir “50.000 euros” en reformas cando o certo é que, só na provincia de 

Pontevedra, nada do previsto no Plan de infraestruturas xudiciais 2010-

2015 se ten feito: nada en Pontevedra, Vigo, Cambados, Vilagarcía de 

Arousa, A Estrada ou Tui. 

 

81944



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 o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

1. Cales van ser os “grandes proxectos para 2017” anunciados polo 

Goberno galego para Xustiza? 

2. En que edificios xudiciais de Galicia vai facer o Goberno “esforzo de 

adaptación” ás necesidades da Xustiza moderna no ano 2017? 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 07/02/2018 14:01:21 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 07/02/2018 14:01:27 
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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 Comisión 2.ª, Ordenación 

Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

En outubro de 2011, a entón Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas falaba de incrementar o uso da bicicleta como medio de 

desprazamento alternativo en Galicia a través do Plan director de 

mobilidade alternativa, que se comezaría a aplicar en 2012. Naquel 

momento de diagnose, ofrecíanse multitude de datos e o Goberno galego 

asumía que o inventario de vías ciclistas revelaba unha escasa presenza de 

infraestruturas para a bicicleta, inferior aos 250 quilómetros.  

Dese plan nada se volveu saber, mais o certo é que en Galicia hai un 

importante potencial de transferencia de viaxes aos modos non 

motorizados, dada a proximidade entre poboacións de tamaño pequeno e 

que máis ou menos un 50 % da poboación ten acceso limitado ao vehículo 

privado. Por suposto, non é necesario falar de que os desprazamentos 

alternativos aos vehículos potencian a preservación do medio ambiente e a 

loita contra o cambio climático.  

A asociación PEDALADAS apostaba e aposta por este modelo, encadrado 

dentro do Plan estratéxico estatal da bicicleta, que se quere poñer en 

marcha na actualidade en todo o país e que este grupo parlamentario 

considera esencial. 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

1. Ten o Goberno galego o obxectivo de incrementar o uso da bicicleta 

como medio de desprazamento alternativo?  

2. Entende o Goberno galego que os desprazamentos alternativos aos 

vehículos potencian a preservación do medio ambiente e a loita contra 

o cambio climático? 
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3. Vai completar o Goberno a escasa rede de infraestruturas aptas para a 

circulación cómoda e segura na bicicleta nesta lexislatura? 

4. Vai consolidar nesta lexislatura o Goberno galego o marco 

institucional e normativo favorable á modalidade alternativa, 

acompañado de medidas de promoción e sensibilización? 

5. Vai aprobar o Goberno galego un plan director de mobilidade 

alternativa de Galicia nesta lexislatura? 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

 

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 07/02/2018 14:02:10 

 
Raúl Fernández Fernández na data 07/02/2018 14:02:14 

 
María Luisa Pierres López na data 07/02/2018 14:02:19 
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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 Comisión 1.ª, Institucional, de 

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

Expresamente recoñecido na Constitución de 1978, en concreto, no seu 

artigo 62.i), o exercicio do dereito de gracia atópase regulado na lei de 18 

de xuño de 1870, modificada no ano 1988.  
 

É certo que o Tribunal Supremo ten fixado unha liña xurisprudencial 

reiterada pola que entende o indulto como un acto controlable en vía 

xurisdicional, pero só nos seus aspectos formais, polo que se ten excluído 

ata o de agora sobre a motivación da decisión de indulto. Mais tamén é 

necesario comprendelo como un recurso excepcional, só democraticamente 

asumible cando na súa concesión concorran razóns de Xustiza, equidade ou 

utilidade pública e sen perder de vista a súa incidencia na reinserción social 

do condenado, para así cumprir coa finalidade do artigo 25 da Constitución. 
 

Claramente, este grupo parlamentario entende que non está xustificado o 

seu uso nos casos de corrupción. Por outro lado, a prohibición da 

arbitrariedade na actuación dos poderes públicos que consagra o artigo 9.3 

da Constitución supón a prohibición de toda actuación sen xustificación, 

polo que este artigo impide que a discrecionalidade que en determinados 

ámbitos gozan os poderes públicos no seu labor sexa sinónimo de 

arbitrariedade. E o mellor modo de evitar unha conduta arbitraria é esixir 

que todo indulto, total ou parcial, veña acompañado das razóns para a súa 

concesión, é dicir, que os reais decretos de indulto sexan motivados. 

Porque a transparencia ha de presidir a actuación de todas as 

administracións. 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 
1. Considera o Goberno galego que a transparencia é un principio que 

debe presidir a actuación de todas as administracións? 
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2. Comparte o Goberno galego que a esixencia de que o indulto se 

acompañe das razóns para a súa concesión eliminará a arbitrariedade 

na actuación dos poderes públicos?  

3. Comparte o Goberno galego que esixir que os reais decretos de 

indulto sexan motivados eliminará a arbitrariedade na actuación dos 

poderes públicos?   

4. Apoia o Goberno galego que se esixa ao Goberno do Estado a 

modificación da Lei do indulto de 1870 para prohibilo nos casos de 

corrupción? 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

 

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 07/02/2018 14:02:43 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 07/02/2018 14:02:49 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/02/2018 14:02:53 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 
Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

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

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

súa resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, 

Xustiza e Interior. 

 

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 as seguintes 

preguntas para o seu debate en Comisión: 

  

1. 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?  

2. Que ten feito o Goberno galego dende o mes de xuño de 2011 ata o día de 

hoxe?  

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez 
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Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 07/02/2018 14:04:14 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 07/02/2018 14:04:19 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/02/2018 14:04:24 
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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 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 Comisión 

1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

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

lingüística, dende o 15 de xuño de 1983. Mais na Xustiza o uso da nosa 

lingua non chega ao 5 %, segundo os últimos datos oficiais que temos do 

ano 2005. 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.  

 

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 grado 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”. 

Pois ben, o programa informático de inscricións do Rexistro Civil (Inforeg) 

chega a un momento no que parece non permitir inscricións en galego. De 

feito, segundo din os funcionarios e funcionarias que traballan con el, 

expresamente advirte de que a inscrición “SÓ SE PODE REALIZAR EN 

CASTELÁN”. E pode ser que ese sexa o motivo polo que se fan case todas 

as inscricións en lingua española. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

1. Ten coñecemento o Goberno galego de que o programa informático 

de inscricións do Rexistro Civil (Inforeg) chega a un momento no que 

permite inscricións en galego? 

2. Entende o Goberno galego de que pode ser este o motivo polo que, en 

Galicia, se fan case todas as inscricións no Rexistro Civil en lingua 

española? 

3. Vai demandar o Goberno ao Ministerio de Justicia a modificación do 

programa Inforeg, de tal xeito que se poidan practicar sen obstáculos 

as inscricións no Rexistro Civil no idioma que escolla a persoa 

interesada? 

 

Pazo do Parlamento, 4 de xaneiro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Concepción Burgo López 

  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 04/01/2017 13:43:59 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 04/01/2017 13:44:05 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 04/01/2017 13:44:11 
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 04/01/2017 13:44:17 
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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 Comisión 

1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

A memoria das vítimas da Guerra Civil e o franquismo, o seu 

recoñecemento, reparación e dignificación representa un inescusable deber 

moral na vida política e é signo da calidade da democracia. A historia non 

pode ser construída dende o esquecemento e o silencio dos vencidos. O 

coñecemento do noso pasado recente contribúe a asentar a nosa 

convivencia sobre bases máis firmes, protexéndonos de repetir erros do 

pasado. Porque o esquecemento non é opción para unha Democracia.  

Coa aprobación da Lei 52/2007, do 26 de decembro, coñecida como Lei da 

memoria histórica, a sociedade española avanzou cara a unha Democracia 

estable e consolidada, cara a concordia. Con esta lei, o Goberno de José 

Luis Rodríguez Zapatero quixo recuperar a memoria daquelas persoas que 

padeceran persecución ou violencia durante a Guerra Civil e a ditadura 

franquista, dando solución a aquelas situacións non contempladas no 

esforzo de reparación e compensación que viñan desenvolvendo o Estado e 

as comunidades autónomas dende 1978. Esta lei tivera no seu primeiro ano 

de vixencia un alto grado de cumprimento, pero foi unha tarefa inacabada e 

inxustificadamente interrompida. O Goberno do Partido Popular acabou 

deixando sen efecto esta lei, de maneira que en 2013 desapareceu do 

orzamento. 

A día de hoxe, quedan aínda cuestións pendentes neste ámbito e que foron 

postas de manifesto polo relator especial de Nacións Unidas nun informe 

de agosto de 2014. Unha destas cuestións pendentes é a relativa á nulidade 

daquelas sentenzas militares que condenaron a persoas inocentes a morte 

ou a cadea perpetua durante os anos da Guerra Civil. Sentenzas ditadas por 

tribunais creados ad hoc para as condenas, sen proba algunha e só por 

defender a legalidade republicana. A propia Lei de amnistía 46/1977, do 15 

de outubro, recolle, como obxecto de amnistía, os delitos polos que foron 
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condenadas milleiros de persoas en Galicia entre os anos 1936 e 1940. 

Unha das medidas podería ser a reforma dos artigos 954 e seguintes da Lei 

de axuizamento criminal de 1882. 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

1. Comparte o Goberno galego que a memoria das vítimas da Guerra 

Civil e o franquismo representa un inescusable deber moral na vida 

política? 

2. Comparte o Goberno que cómpre acordar a anulación das sentenzas 

militares ditadas por tribunais creados ad hoc, que condenaron a 

persoas inocentes durante os anos da Guerra Civil só por defender a 

legalidade republicana? 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Concepción Burgo López 

  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 07/02/2018 14:08:11 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 07/02/2018 14:08:15 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 07/02/2018 14:08:20 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/02/2018 14:08:24 
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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 Comisión 

1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

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.  

 

O uso da nosa lingua na Xustiza é absolutamente residual e non hai datos 

oficiais actualizados, nin sequera cando se lle piden expresamente ao 

Goberno da Xunta de Galicia. Así o ten feito este Grupo Parlamentario, 

obtendo como resposta vaguidades: 

 

1.-  O servizo de tradución corre a cargo dos equipos lingüísticos existentes 

na sede do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (na Coruña), así como 

nas sedes das audiencias provinciais de Pontevedra, Lugo e Ourense. 

Tamén existen outros equipos de apoio nos decanatos dos Xulgados de 

Santiago e de Vigo, e un departamento de coordinación dos equipos 

lingüísticos na Dirección Xeral de Xustiza. Estes profesionais non só 

traducen, senón que tamén desenvolven tarefas de asesoramento, 

resolución de dúbidas ou elaboración de material de consulta. 

2.- No que atinxe á actividade dos letrados e letradas da Xunta de Galicia, 

se coidará especialmente que as actuacións da Asesoría Xurídica que se 

produzan fronte aos órganos xurisdicionais radicados no territorio de 

Galicia se realicen en galego. 

3.- Por último, no que se refire a sentenzas e documentación xudicial, a 

xestión e custodia destes documentos corresponde ao Consello Xeral do 

Poder Xudicial. 
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

1. Vai potenciar o Goberno galego o labor dos tradutores xudiciais para 

axudar a resolver o escaso uso do galego na Administración de 

Xustiza en Galicia? 

2. Cantas sentenzas se teñen ditado en galego en Galicia no ano 2016 e 

no ano 2017? 

3. Cantas demandas en galego teñen presentado os letrados da Xunta de 

Galicia no ano 2016 e no 2017? 

4. Cantos escritos de acusación en galego ten presentado o Goberno 

galego, como acusación particular, no ano 2016 e no ano 2017? 

5. Cantas peticións de tradución polos tradutores xudiciais se teñen 

recibido en 2016 e no ano 2017? 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Concepción Burgo López 

  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 07/02/2018 14:09:46 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 07/02/2018 14:09:51 
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Juan Manuel Díaz Villoslada na data 07/02/2018 14:09:55 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/02/2018 14:10:00 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Abel Losada Alvarez, 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 

Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio 

Ambiente e Servizos. 

 

O Regulamento Comunitario (CE) 1370/2007 do Parlamento Europeo e 

do Consello, do 23 de outubro de 2007, sobre servizos públicos de 

viaxeiros por ferrocarril e por estrada, puxo límite ao modelo imperante 

con anterioridade, que en boa medida consistía na renovación 

automática das prórrogas das concesións dos transportes regulares 

permanentes de uso xeral de viaxeiros por estrada en Galicia.  

 

Transcorridos case 8 anos dende a súa entrada en vigor (3 de decembro 

de 2009), o proceso de adaptación non está resolto en Galicia, polo que 

o Goberno veuse na necesidade de implementar unha serie de medidas 

de emerxencia ante o abandono de numerosas concesións existentes, 

proceso ao que eufemisticamente denominou “1ª fase do Plan de 

transporte público de Galicia”, todo sen a participación dos concellos.  

 

Tamén en Salvaterra de Miño ten ocorrido isto, de forma que unha nova 

concesionaria formada por unha unión de empresas (Bermúdez e Hijos, 

Transportes Álvarez Vázquez, Condado Tour e La Sepulvedana) 

encargouse da liña XG521 Salvaterra-Vigo con anexos. Analizados o 

proxecto e a publicación de horarios e rutas por parte da empresa 

concesionaria, sorprende que non se tivese aproveitado a ocasión para 

reorganizar todas as rutas e adaptalas a unha nova entidade, como é a 

Area Metropolitana de Vigo. De feito, a única diferencia co proxecto 

anterior é a redución de rutas e o mantemento dunha hora e media polo 

traxecto dende Salvaterra á cidade olívica. 
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cal é a opinión do Goberno galego sobre a calidade da prestación 

de servizos pola nova concesionaria da liña de transporte por 

estrada XG521 Salvaterra-Vigo con anexos?  

2. Pensa o Goberno galego que deberían terse reorganizado todas as 

rutas e adaptalas á nova entidade que é a Area Metropolitana de 

Vigo? 

3. Que lle parece ao Goberno que, dende Salvaterra de Miño ata 

Vigo, se teñan reducido rutas e que o traxecto dure unha hora e 

media? 

4. Vai ter en conta o Goberno as propostas de modificación das liñas 

xa solicitadas? 

 

  

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  Abel Losada Alvarez 

  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 07/02/2018 14:10:27 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/02/2018 14:10:32 

 
Raúl Fernández Fernández na data 07/02/2018 14:10:37 

 
María Luisa Pierres López na data 07/02/2018 14:10:41 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, José Antonio Quiroga Díaz, José Manuel 

Pérez Seco, Juan Manuel Díaz Villoslada, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, 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 Comisión 1.ª, 

Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. 
 

No pasado pleno, na súa comparecencia o presidente da Xunta de 

Galicia adiantaba 30 medidas de loita contra os incendios. Entre elas: 

 

1. A creación dun corpo de equipos forestais de investigación, cuns 

50 axentes para toda Galicia. 

2. A creación tamén de equipos de vixilancia de cumprimento, cuns 

40 axentes para todo o territorio, coa fin de que vixíen que se 

cumpran as distancias de seguridade ou o control das fincas 

abandonadas. 

 (Nos dous casos, cun coordinador provincial). 

3. A creación dunha Rede de Vixilancia Forestal, instalando 

cámaras. 

 

 Non hai máis concreción. 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

  

1. De que consellería van depender os axentes dos corpos de equipos 

forestais de investigación e de vixilancia de cumprimento, 

anunciados polo presidente da Xunta de Galicia? 

2. Como se van constituír estes corpos?  

3. Vai haber unha convocatoria específica de prazas? Vai ser anual? 

Cando? 

4. Quen se vai encargar da coordinación provincial? 
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5. Como vai facer compatible o Goberno galego os dereitos 

protexidos na Lei orgánica de protección de datos de 1999 e a 

creación dunha Rede de Vixilancia Forestal, con instalación de 

cámaras? 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  José Antonio Quiroga Díaz 

  José Manuel Pérez Seco 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

 Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 07/02/2018 14:11:26 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 07/02/2018 14:11:37 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/02/2018 14:11:45 

 
Raúl Fernández Fernández na data 07/02/2018 14:11:47 

 
María Luisa Pierres López na data 07/02/2018 14:11:52 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, José Antonio Quiroga Díaz, José Manuel 

Pérez Seco, Juan Manuel Díaz Villoslada, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, 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 Comisión 2.ª, 

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e 

Servizos. 
 

No pasado pleno, na súa comparecencia o presidente da Xunta de 

Galicia adiantaba 30 medidas de loita contra os incendios. Entre elas: 

 

1. A creación dun corpo de equipos forestais de investigación, cuns 

50 axentes para toda Galicia. 

2. A creación tamén de equipos de vixilancia de cumprimento, cuns 

40 axentes para todo o territorio, coa fin de que vixíen que se 

cumpran as distancias de seguridade ou o control das fincas 

abandonadas. 

 (Nos dous casos, cun coordinador provincial). 

3. A creación dunha Rede de Vixilancia Forestal, instalando 

cámaras. 

 

 Non hai máis concreción. 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

  

1. De que consellería van depender os axentes dos corpos de equipos 

forestais de investigación e de vixilancia de cumprimento, 

anunciados polo presidente da Xunta de Galicia? 

2. Como se van constituír estes corpos?  

3. Vai haber unha convocatoria específica de prazas? Vai ser anual? 

Cando? 

4. Quen se vai encargar da coordinación provincial? 
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5. Como vai facer compatible o Goberno galego os dereitos 

protexidos na Lei orgánica de protección de datos de 1999 e a 

creación dunha Rede de Vixilancia Forestal, con instalación de 

cámaras? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  José Antonio Quiroga Díaz 

  José Manuel Pérez Seco 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

 Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/02/2018 14:12:40 

 
Raúl Fernández Fernández na data 07/02/2018 14:12:43 

 

81965



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 

María Luisa Pierres López na data 07/02/2018 14:12:47 

 

81966



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, José Antonio Quiroga Díaz, José Manuel 

Pérez Seco, Juan Manuel Díaz Villoslada, Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, 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 Comisión 7.ª, 

Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes. 
 

No pasado pleno, na súa comparecencia o presidente da Xunta de 

Galicia adiantaba 30 medidas de loita contra os incendios. Entre elas: 

 

1. A creación dun corpo de equipos forestais de investigación, cuns 

50 axentes para toda Galicia. 

2. A creación tamén de equipos de vixilancia de cumprimento, cuns 

40 axentes para todo o territorio, coa fin de que vixíen que se 

cumpran as distancias de seguridade ou o control das fincas 

abandonadas. 

 (Nos dous casos, cun coordinador provincial). 

3. A creación dunha Rede de Vixilancia Forestal, instalando 

cámaras. 

 

 Non hai máis concreción. 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

  

1. De que consellería van depender os axentes dos corpos de equipos 

forestais de investigación e de vixilancia de cumprimento, 

anunciados polo presidente da Xunta de Galicia? 

2. Como se van constituír estes corpos?  

3. Vai haber unha convocatoria específica de prazas? Vai ser anual? 

Cando? 

4. Quen se vai encargar da coordinación provincial? 
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5. Como vai facer compatible o Goberno galego os dereitos 

protexidos na Lei orgánica de protección de datos de 1999 e a 

creación dunha Rede de Vixilancia Forestal, con instalación de 

cámaras? 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  José Antonio Quiroga Díaz 

  José Manuel Pérez Seco 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

 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 Comisión 2.ª, Ordenación 

Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

A Rede Natura 2000 está formada por 27.522 espazos que suman case 1,2 

millóns de quilómetros cadrados na superficie terrestre da UE, o 18 %. 

España está por riba desta cifra (a superficie aportada supón o 27,3 % do 

país), mentres que Galicia aporta só un 12 % do seu territorio. 

 

A Rede Natura 2000 é, sen dúbida, un dos grandes logros da UE, no que 

deberían convivir as persoas e nos que a actividade económica debería ser 

posible e ata necesaria para asegurar a conservación dos recursos naturais. 

Precisamente por iso, a UE quere mellorar o financiamento da Rede, o 

principal instrumento para a conservación da biodiversidade, e atraer toda 

clase de inversións, tamén do sector privado, cara proxectos relacionados 

coa natureza. Para tal fin, a UE propón utilizar o Mecanismo de 

Financiamento do Capital Natural, a través do que o Banco Europeo de 

Investimentos prestará cartos para proxectos relacionados coa 

biodiversidade. A propia Comisión ten proposto recentemente asignar 60 

millóns de euros adicionais para proxectos relacionados con estes espazos, 

fondos comunitarios para axudar á xestión eficaz da Rede Natura 2000. 

 

Hai pouco tempo, a entidade ecoloxista WWF facía un estudo de análise 

sobre os plans directores das comunidades autónomas españolas, sendo 

Galicia unha das 7 suspensas, cun plan absolutamente xenérico que carece 

de obxectivos claros, falta de concreción e medidas pouco ambiciosas e 

que, para WWF é, con diferenza, a peor planificación. Ao que cómpre 

engadir a falta de axudas de calquera tipo aos cidadáns que viven en 

territorio afectado pola Rede Natura. 

 

 

 

 

81969



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Ten previsto o Goberno galego o incremento da superficie da Rede 

Natura 2000 nesta lexislatura, coa fin de aproximarse ás cifras 

españolas? 

2. Ten previsto o Goberno galego aumentar o nivel de protección da 

biodiversidade no noso territorio, falando logo cos países que están 

máis avanzados? 

3. Ten previsto o Goberno galego modificar ou derrogar o plan director? 

4. Cal foi a cantidade de fondos comunitarios utilizados pola Xunta de 

Galicia para financiar a Rede Natura 2000 dende 2009 a 2017? 

5. Ten previsto o Goberno utilizar o Mecanismo de Financiamento do 

Capital Natural, a través do que o Banco Europeo de Investimentos 

prestará cartos para proxectos relacionados coa protección da 

biodiversidade? 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

 

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 

 
Concepción Burgo López e Luís Manuel Álvarez Martínez deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 2.ª, 

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

 

A recuperación do barrio da Tinería é un proxecto fundamental para a cidade 

de Lugo, tanto pola rehabilitación dunha zona que se atopa dentro de 

murallas moi preto deste monumento Patrimonio da Humanidade e que 

conserva moitos valores arquitectónicos e históricos, como polo impulso que 

ofrece ao centro histórico da cidade axudando a fixación da poboación e ao 

crecemento da actividade económica. 

 

O proxecto de rehabilitación comezou hai máis dunha década sobre este 

barrio que a finais dos anos 90 estaba en claro proceso de degradación urbana 

e de marxinación social, de man da Xunta de Galicia a través do Instituto 

Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Pódese entender que os comezos foran 

difíciles e lentos, pero é máis difícil comprender a clara retardación que este 

proxecto está sufrindo dende que chegou ao goberno o Sr. Feijoo. 

 

Pero non parece que a Xunta de Galicia teña a vontade política de impulsar 

este barrio e a súa recuperación integral. Nun principio dixo que o remataría 

en 2012, máis tarde ampliou o prazo a 2013, pero a comezos de 2018 o 

barrio segue a ter moitos edificios sen restaurar nunhas condicións totalmente 

degradadas. 

 

Segundo o IGVS, o proxecto inicial tiña por obxectivo a rehabilitación 

integral de 44 unidades edificatorias e a xestión de dúas unidades de 

intervención. Con elo crearíanse 129 vivendas,  24 locais en planta baixa, 2 

edificios de oficinas, un centro de día, unha gardería e un centro de 

documentación do Casco Histórico pero a día de hoxe aínda queda moito por 

facer. 

 

 

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

formulan as seguintes preguntas: 
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1ª.) Cantas unidades edificatorias, pisos e locais comerciais están rematadas 

neste momento no barrio da Tinería? 

 

2ª.) Cantas quedan por rematar? 

 

3ª.) Que accións se levaron a cabo nos anos 2014, 2015, 2016 e 2017? 

 

4ª.) Cal foi o investimento realizado en cada un destes anos no barrio da 

Tinería. 

 

5ª.) Cando rematará totalmente a rehabilitación da Tinería? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

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

oral en Comisión, sobre os criterios que rexen a distribución das axudas públicas 

destinadas á normalización da lingua galega nos medios de comunicación. 

 

O 7 de febreiro de 2018 o Parlamento de Galiza deu lectura a unha declaración 

institucional de apoio aos medios en galego. O texto, apoiado unanimemente polas 

organizacións políticas con representación parlamentar, conmemoraba o Día dos medios 

en galego con motivo da publicación do primeiro xornal en lingua galega, O Tío Marcos 

d’A Portela, saída á rúa o 7 de febreiro de 1846. 

Porén, no noso país prodúcese un paradoxo, se temos en conta o contido da 

devandita declaración. E é que o diñeiro público destinado á promoción e normalización 

da lingua galega nos medios de comunicación recíbeno na súa amplísima maioría 

grupos mediáticos que apenas usan o galego.  

A razón: os criterios que rexen a convocatoria en concorrencia competitiva das 

axudas públicas exixen só o 8% de uso do galego nas publicacións escritas e, cando 

menos, o 50% no caso das empresas radiofónicas. 
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Así mesmo, o crédito asignado para cada tipo de axuda distribúese entre os 

criterios de valoración das solicitudes de acordo coa seguinte táboa: 

 

 

 

Como reflicte o gráfico, prímase a difusión (74%) fronte ao uso real e efectivo 

do galego (24%) en contra, mesmo, das medidas fixadas no Plan Xeral de 

Normalización Lingüística no que, entre outras cuestións, recóllense:  

3.1.17. Acordos cos diarios de maior tirada, para ir aumentando a presenza do 

galego, até chegar en 10 anos a un mínimo dun 30%.  

3.1.18. Subvencións á produción en galego a cambio dunha porcentaxe, e non a 

priori. 

 

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

- Que opinión lle merece ao Goberno a situación da lingua galega nos medios de 

comunicación que se editan neste país? 

- Cre a Xunta de Galiza que se teñen aplicado as medidas previstas no Plan 

Xeral de Normalización Lingüística para a normalización do galego nos medios? 
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- En caso afirmativo, que grao de cumprimento se ten producido dos obxectivos 

estratéxicos que contempla o Plan aprobado hai 14 anos? 

- Cre que os criterios actualmente previstos nas bases reguladoras das axudas á 

promoción do galego nos medios contribuíron a ampliar a presenza da lingua propia de 

Galiza nos medios xornalísticos e radiofónicos? 

- Cre a Xunta de Galiza que, tal como recolle o Plan Xeral de Normalización 

Lingüística, as axudas deberían vincularse á produción en galego a cambio dunha 

porcentaxe, e non a priori? 

- En caso afirmativo, que medidas prevén adoptar para dar cumprimento a esta 

medida? 

 

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

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

Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana 

Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

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

oral na Comisión 7ª. 

 

A explosión demográfica do porco bravo arredor dos anos 80 coincide coa 

expansión de praderías, cultivos e a peste do eucalipto. Alimento e acubillo en aumento. 

As explotacións agrarias e gandeiras galegas e en xeral todo o campo galego vén 

sufrindo cada vez máis intensamente danos ocasionados pola fauna salvaxe, cunha 

incidencia enorme no caso do porco bravo. Os danos que este animal ocasiona nos 

millos, praderías, patacas..., son considerables. 

A sociedade destes tempos pide e esixe cada vez con maior intensidade o 

respecto pola fauna en xeral e medidas conservacionistas. Harmonizar os intereses 

aparentemente encontrados dos agricultores e gandeiros e da conservación da fauna 

semella labor imposible. Non é así. 

Mais os danos a cultivos son reais e o abandono da Consellería tamén. Ademais 

das outras medidas que serán obxecto doutra iniciativa e que deberan dar resultados a 

longo prazo, o certo é que os agricultores reclaman axudas paliativas dos danos 

ocasionados ademais das outras que controlen a poboación. Non falamos de lazo e 

escopeta que demostraron que lonxe de minimizar o problema e controla-la poboación, 

esta aumenta de xeito alarmante. 

81977



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

Botamos en falta unhas e outras. O motivo desta iniciativa é recupera-las liñas 

de axudas que reparen os danos que o porco bravo ocasiona nos cultivos e propiedades 

dos agricultores e máis nas estradas. Neste contexto faise incomprensible que a Xunta 

de Galiza deixase de pagar axudas polos danos ocasionados por este animal. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 

7ª: 

1-- Ten previsto o seu Goberno elaborar algún estudo acerca do censo actual e 

da distribución da poboación do porco bravo en Galiza? 

2-- Que actuacións ten previsto impulsar para frear a proliferación de danos do 

xabaril ás explotacións agrarias en Galiza? 

3-- Que medidas ten previsto impulsar coa finalidade de facer fronte ós danos 

que ocasiona a poboación de porco bravo en Galiza? 

 

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

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

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

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

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

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

Pregunta para resposta oral en Comisión. 

 

O Ministro de Facenda afirmou recentemente, no Congreso das deputadas 

e dos deputados, que o Goberno Central está aberto a poñer en marcha unha quita 

ás comunidades autónomas dos instrumentos extraordinarios de financiación que 

recibiron desde 2012. Concretamente, o estado puxo a disposición das 

comunidades máis de 231.000 millóns de euros a través de diferentes 

mecanismos e que estaban cubrindo as deficiencias do actual modelo de 

financiación, agravadas pola gran recesión. 

Segundo os datos dos que dispón o noso grupo a Xunta de Galiza só 

accedeu a fondos por valor de 7.043 millóns de euros, é dicir, un 3% do total. 

Unha situación de clara desvantaxe para Galiza que é froito de decisións políticas 

do Goberno galego. A Xunta optou por recorrer a financiamento da banca privada 

a pesar de pagar uns xuros máis elevados, e recortar máis que outras 

comunidades nos servizos públicos. Esta decisión gravosa para as e os cidadáns 
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do noso país que sufriron máis recortes nos servizos públicos, pagamos xuros 

máis elevados pola débeda e agora podemos ver como se pode establecer unha 

quita que non nos vai beneficiar na mesma medida que outros territorios. 

 

Ante esta situación formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral 

en comisión: 

-Considera o Goberno galego que acertou cando decidiu non recorrer aos 

fondos de liquidez ate 2015? 

-Non considera o Goberno galego que o feito de financiarse a uns tipos de 

xuro maiores ao das CCAA que acudiron ao FLA agravou os efectos da crise ao 

aplicar recortes máis duros que outros territorios? 

-Non considera o Goberno galego que agravou os efectos da crise ao 

aplicar recortes máis duros que outros territorios? 

-Que levou á Xunta a preferir pagar xuros máis altos á banca privada, 

cando existían fórmulas públicas para acceder a créditos en condicións máis 

vantaxosas? 

-Ten previsto a Xunta reclamar que, no suposto de confirmarse a quita ás 

comunidades dos fondos de liquidez establecidos polo goberno central, se 

estableza unha compensación equivalente a Galiza que evite un novo agravio? 
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Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Ana Pontón Mondelo  

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

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

 

 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3ª. 

 

 

O despoboamento é un dos maiores problemas que Galicia ten na actualidade, e 

as proxeccións a curto prazo (IGE 2016-2031) preséntannos un panorama 

desolador, prevendo unha perda total de  230.722 persoas entre 2017-2031, o que 

supón perder o 68,56 % da poboación actual de Lugo ou o 74,05 % da poboación 

de Ourense. 

 

 

Na actualidade en Galicia existe un desequilibrio demográfico claramente 

marcado, así mentres a maior parte da poboación se concentra nas provincias da  

Coruña e Pontevedra, as provincias de Lugo e Ourense teñen a maior dispersión 

poboacional, así como de zonas despoboadas. E dentro das provincias atlánticas, 

a maior concentración poboacional establécese ao longo do trazado da AP-9. 

 

 

Nun segundo nivel, temos a polarización territorial entre o rural e o urbano; así, 

mentres que a poboación acumúlase nas áreas urbanas e as súas áreas de 

influencia, a maior parte dos concellos sofren unha perda de poboación alarmante 

ano tras ano. 

 

 

O despoboamento afecta directamente ao equilibrio do noso Estado de benestar, 

entrando nun círculo vicioso no que a dificultade para a prestación de servizos 

(menor número de beneficiarios, encarecemento dos servizos, dificultade para o 

acceso ás novas tecnoloxías) implica emigración pola falta de servizos e 

oportunidades.  

 

 

Esta emigración implica que as persoas que marchan son o potencial máis novo 

en idade de traballar, coa consecuencia lóxica da caída da natalidade e da 

poboación infantil, permanecendo, na súa maioría, as de maior idade.  

 

 

Esta situación concrétase nunha drástica redución das expectativas de reemprazo 

e equilibrio a medio prazo da relación de dependencia.  
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A realidade exixe medidas políticas urxentes que eviten que perdamos o futuro, 

que diminúa a nosa calidade de vida, que perdamos oportunidades, que aumenten 

as desigualdades entre territorios e, polo tanto, poñer en risco a cohesión social, 

conculcando dereitos fundamentais constitucionalmente protexidos. 

 

 

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

 

 

1ª) Vai impulsar e coordinar o Goberno políticas concretas para os territorios que 

presentan graves riscos demográficos, aplicando criterios compensadores para o 

mantemento de servizos básicos no medio rural? 

 

 

2ª) Vai establecer o Goberno galego  estándares de acceso, con isocronas, as 

infraestruturas e servizos públicos cuxo déficit territorial determine a asignación 

de investimentos da Xunta de Galicia? 

 

 

3ª) Vai o Goberno galego  aplicar, de forma progresiva, o conxunto das 

recomendacións aprobadas pola Comisión de Despoboación da FEMP. 

 

 

4ª) Vai aplicar o Goberno galego, urxentemente,  un plan de conectividade e 

fomento do uso eficiente das TIC, que permita o uso das novas tecnoloxías en 

zoas especialmente despoboadas, que permita que acadar con urxencia unha 

cobertura mínima de 10Mbps, como mínimo, no 90 % dos fogares? 

 
 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/02/2018 10:44:43 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 08/02/2018 10:44:50 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Luisa Pierres López, Noela Blanco Rodríguez, Patricia Vilán 

Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Juan Manuel Díaz 

Villoslada, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte pregunta para a súa reposta oral en Comisión 1.ª, 

Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.  

 

Conforme á Lei orgánica 3/2007 para a igualdade efectiva de mulleres e 

homes, no seu artigo  45. se indica: 

 

1. As empresas están obrigadas a respectar a igualdade de trato e de 

oportunidades no ámbito laboral e, con esta finalidade, deberán adoptar 

medidas dirixidas a evitar calquera tipo de discriminación laboral entre 

mulleres e homes, medidas que deberán negociar, e no seu caso 

acordar, cos representantes legais dos traballadores na forma que se 

determine na lexislación laboral. 

 

2. Elaboración e aplicación dos plans de igualdade. as empresas 

apúntase que no caso das empresas de máis de douscentos  cincuenta 

traballadores, as medidas de igualdade ... deberán dirixirse á 

elaboración e aplicación dun plan de igualdade, co alcance e contido 

establecidos neste capítulo, que deberá ser asemade obxecto de 

negociación na forma que se determine na lexislación laboral.  

 

Segundo datos de decembro do 2017 eran 4498 as empresas de máis de 

250 traballadores e traballadoras en España, e  en Galicia son 140  as 

empresas con presencia no territorio. 

 

Segundo datos do estudio da consultora Leialta presentado en xaneiro 

do 2017 apenas un 10 % das empresas españolas con máis de 250 

traballadores cumprían con esta obriga. O dato é simplemente 

alarmante pola falla de implicación e a conseguinte falla de control do 

seu cumprimento por parte da administración. 
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Tras once anos de aplicación da lei , que só un 10 % das empresas 

implementasen plans de igualdade é un fracaso absoluto para o traballo 

que dende o Goberno se está a facer en pro da igualdade e polos 

dereitos das mulleres. 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cal é o número de empresas de máis de 250 traballadores 

establecidas en Galicia que incumpren a implementación dos 

plans  de igualdade ditada pola Lei orgánica 3/2007 para a 

igualdade efectiva de mulleres e homes? 

2. Das que non incumpriron, cantas contan cun plan vixente e 

cantas están en proceso de negociación do mesmo cos 

representantes legais dos traballadores e traballadoras? 

3. Considera este Goberno que se están levando a cabo as medidas 

e accións  precisas  para controlar o cumprimento da Lei 

orgánica 3/2007 para a igualdade efectiva de mulleres e homes 

nas empresas de máis de 250 traballadores presentes en Galicia? 

4. Cales son esas medidas e accións? 

5. Se está limitando o valorando dalgún modo o acceso a 

contratacións da administración das empresas que non teñen 

implementado os seus plans de igualdade? 

6. Consideran que a porcentaxe actual de incumprimento merece a 

toma de medidas urxentes por parte da administración 

autonómica? 

7. Canto máis tempo pensa o Goberno galego demorar a posta en 

marcha do seu propio  “I Plan de igualdade da Administración 

xeral da Xunta de Galicia”? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: María Luisa Pierres López 

   Noela Blanco Rodríguez 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

   Juan Manuel Díaz Villoslada 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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María Luisa Pierres López na data 08/02/2018 14:14:06 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 08/02/2018 14:14:11 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 08/02/2018 14:14:16 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/02/2018 14:14:20 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 08/02/2018 14:14:22 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo, 

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

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

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

a súa resposta oral na Comisión 5ª, relativa ás novas adxudicacións feitas polo 

Sergas á empresa Ibérica de Mantemento S.A. 

 

O 30 de novembro de 2016 rematou o contrato adxudicado en  xuño de 2013 

pola Xunta de Galiza a Ibérica de Mantenimiento S.A, para o servizo de mantemento 

integral de equipamento electromédico e outro equipamento, que se fíxo por un 

importe aproximado de 34 millóns de euros. 

Con esta adxudicación o Sergas puxo en mans privadas o mantemento de 

todo tipo de aparataxe, incluídos servizos críticos e vitais como son quirófanos, ucis, 

urxencias, radiodiagnóstico, autoclaves, bombas de infusión, respiradores, 

incubadoras, ventosas  fetais, monitores, detectores de illamentos, esterilizadores, 

respiradores, mesas cirúrxicas, desfibriladores etc. Todo o aparataxe para 

diagnosticar e tratar aos doentes. 

Desde a privatización do servizo de electromedicina foron reiteras as 

denuncias do deterioro, até límites de por en risco a asistencia sanitaria, da 

prestación do servizo que por parte da empresa concesionaria realiza nos centros 

hospitalarios. 
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O Bloque Nacionalista Galego denunciou en reiteradas ocasións a situación e 

presentou iniciativas para que por parte da consellaría de Sanidade se rectificara.  

Traballadores/as, sindicatos e responsábeis dos centros sanitarios, realizaron 

denuncias das deficiencias na electromedicina, o risco na asistencia, e a anulación e 

suspensión de probas diagnósticas por non ter os equipos reparados, ou por que estes 

non ofrecían  as  suficientes garantías. Tamén hai constancia de que @s 

responsábeis técnicos de diferentes centros sanitarios do Sergas  emitiron informes 

desfavorábeis sobre o traballo desenvolvido pola empresa adxudicataria e dos 

sistemáticos incumprimentos das condicións recollidas no contrato. 

É evidente  que as privatizacións levadas a cabo desde a Xunta non teñen 

como obxectivo a mellora dos servizos nin o aforro económico, senón o afán do 

goberno do Partido Popular por privatizar a sanidade pública galega, entregándoa a 

empresas privadas para facer negocio coa saúde dos cidadáns. 

O que se fixo foi desmantelar un servizo público que funcionaba 

perfectamente, con custes reducidos, profesionais cualificados, con experiencia e 

unha calidade na asistencia inmellorábel, que coñecían o estado dos equipos e das 

instalacións por unha empresa adxudicataria, que non cumpriu co contrato.  

Se resulta difícil de entender como o Goberno galego  a pesares de ser 

conscientes da gravidade da situación non tomou ningunha medida para avaliar a 

prestación deste servizo, e unha vez detectadas as irregularidades, adoptar as 

medidas de penalización recollidas na folla  de prescricións administrativas 

particulares da concesión, nin o rescate do servizo; aínda o é máis que volva a 

adxudicarllo a unha empresa, que está máis que demostrado que non só foi  
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ineficiente senón que incumpriu sistematicamente as condicións da prestación do 

servizo establecidas no contrato, incumprimentos tamén detectados e recollidas polo 

Consello de Contas no seu informe. 

 Tanto é así que temos información de que se lle teñen retidas partidas 

económicas por non ter xustificado a realización de servizos, ou telo feito 

insatisfactoriamente, así como se lle reclama cantidades pagadas por servizos que 

non deu realizado. 

Resulta polo tanto inxustificábel que  o propio Sergas volva a adxudicarlle 

contratos de mantemento en diversas EOXIS como Vigo, Pontevedra-Salnés, 

Santiago. 

 

Diante desta situación formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral 

na Comisión 5ª: 

-Cal é a xustificación de volver a adxudicarlle por parte do Sergas contratos 

de mantemento a Ibérica de Mantenimiento S.A.  cando está demostrado o seu 

incumprimento na adxudicación feita en 2013? 

-Como se xustifica que o Sergas lle adxudique novos contratos a unha 

empresa á que o propio organismo lle reclama cantidades económicas por incumprir 

contrato e non lle paga outras pola mesma  razón? 

-Ten cuantificado o despilfarro que supuxo esta externalización, entre tanto 

permanecía o persoal propio do Sergas baleirado de funcións? 
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-Que valoración fai o Goberno galego do contrato realizado polo Sergas a 

Ibérica de Mantenimiento S.A, para o servizo de mantemento integral de 

equipamento electromédico e outro equipamento? 

-Cal é o balance da externalización deste servizo? 

 

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/02/2018 17:15:13 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/02/2018 17:15:17 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 08/02/2018 17:15:19 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/02/2018 17:15:21 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/02/2018 17:15:22 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/02/2018 17:15:23 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, Ana Pontón Mondelo, 

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

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

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

a súa resposta oral na Comisión 5ª, relativa ás novas adxudicacións feitas polo 

Sergas á empresa Ibérica de Mantemento S.A. 

 

O 30 de novembro de 2016 rematou o contrato adxudicado en  xuño de 2013 

pola Xunta de Galiza a Ibérica de Mantenimiento S.A, para o servizo de mantemento 

integral de equipamento electromédico e outro equipamento, que se fíxo por un 

importe aproximado de 34 millóns de euros. 

Con esta adxudicación o Sergas puxo en mans privadas o mantemento de 

todo tipo de aparataxe, incluídos servizos críticos e vitais como son quirófanos, ucis, 

urxencias, radiodiagnóstico, autoclaves, bombas de infusión, respiradores, 

incubadoras, ventosas  fetais, monitores, detectores de illamentos, esterilizadores, 

respiradores, mesas cirúrxicas, desfibriladores etc. Todo o aparataxe para 

diagnosticar e tratar aos doentes. 

Desde a privatización do servizo de electromedicina foron reiteras as 

denuncias do deterioro, até límites de por en risco a asistencia sanitaria, da 

prestación do servizo que por parte da empresa concesionaria realiza nos centros 

hospitalarios. 
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O Bloque Nacionalista Galego denunciou en reiteradas ocasións a situación e 

presentou iniciativas para que por parte da consellaría de Sanidade se rectificara.  

Traballadores/as, sindicatos e responsábeis dos centros sanitarios, realizaron 

denuncias das deficiencias na electromedicina, o risco na asistencia, e a anulación e 

suspensión de probas diagnósticas por non ter os equipos reparados, ou por que estes 

non ofrecían  as  suficientes garantías. Tamén hai constancia de que @s 

responsábeis técnicos de diferentes centros sanitarios do Sergas  emitiron informes 

desfavorábeis sobre o traballo desenvolvido pola empresa adxudicataria e dos 

sistemáticos incumprimentos das condicións recollidas no contrato. 

É evidente  que as privatizacións levadas a cabo desde a Xunta non teñen 

como obxectivo a mellora dos servizos nin o aforro económico, senón o afán do 

goberno do Partido Popular por privatizar a sanidade pública galega, entregándoa a 

empresas privadas para facer negocio coa saúde dos cidadáns. 

O que se fixo foi desmantelar un servizo público que funcionaba 

perfectamente, con custes reducidos, profesionais cualificados, con experiencia e 

unha calidade na asistencia inmellorábel, que coñecían o estado dos equipos e das 

instalacións por unha empresa adxudicataria, que non cumpriu co contrato.  

Se resulta difícil de entender como o Goberno galego  a pesares de ser 

conscientes da gravidade da situación non tomou ningunha medida para avaliar a 

prestación deste servizo, e unha vez detectadas as irregularidades, adoptar as 

medidas de penalización recollidas na folla  de prescricións administrativas 

particulares da concesión, nin o rescate do servizo; aínda o é máis que volva a 

adxudicarllo a unha empresa, que está máis que demostrado que non só foi  
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ineficiente senón que incumpriu sistematicamente as condicións da prestación do 

servizo establecidas no contrato, incumprimentos tamén detectados e recollidas polo 

Consello de Contas no seu informe. 

 Tanto é así que temos información de que se lle teñen retidas partidas 

económicas por non ter xustificado a realización de servizos, ou telo feito 

insatisfactoriamente, así como se lle reclama cantidades pagadas por servizos que 

non deu realizado. 

Resulta polo tanto inxustificábel que  o propio Sergas volva a adxudicarlle 

contratos de mantemento en diversas EOXIS como Vigo, Pontevedra-Salnés, 

Santiago. 

 

Diante desta situación formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral 

na Comisión 5ª: 

-Cal é a xustificación de volver a adxudicarlle por parte do Sergas contratos 

de mantemento a Ibérica de Mantenimiento S.A.  cando está demostrado o seu 

incumprimento na adxudicación feita en 2013? 

-Como se xustifica que o Sergas lle adxudique novos contratos a unha 

empresa á que o propio organismo lle reclama cantidades económicas por incumprir 

contrato e non lle paga outras pola mesma  razón? 

-Ten cuantificado o despilfarro que supuxo esta externalización, entre tanto 

permanecía o persoal propio do Sergas baleirado de funcións? 
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-Que valoración fai o Goberno galego do contrato realizado polo Sergas a 

Ibérica de Mantenimiento S.A, para o servizo de mantemento integral de 

equipamento electromédico e outro equipamento? 

-Cal é o balance da externalización deste servizo? 

 

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/02/2018 17:15:13 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/02/2018 17:15:17 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 08/02/2018 17:15:19 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/02/2018 17:15:21 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/02/2018 17:15:22 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/02/2018 17:15:23 
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A MESA DO PARLAMENTO 

 

Davide Rodríguez Estévez e Paula Quinteiro Araújo, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do disposto no 

artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral na Comisión 7.ª, sobre a nova normativa europea que afecta a 

aplicación do xurro e do esterco. 

 

 

O pasado día 1 de xaneiro, a normativa europea puxo en alerta ao sector agrario 

galego prohibindo espallar o xurro polo aire, tal e como se fixo en Galicia os 

últimos 50 anos. A nova normativa obriga a inxectalo no chan ou a enterralo no 

caso de que sexa esterco.  

 

Se aceptase este novo marco, o sector tería que cambiar o seu sistema de traballo 

tradicional, así como a súa maquinaria, co conseguinte custe económico. O custe 

global estímase en torno aos 70 millóns de euros. Gran parte dos cartos 

empregaríanse en renovar máis de 20.000 cisternas, xa que só o 10% das actuais 

poderían adaptarse ao sistema de inxectores requirido. As novas cisternas 

costarían entre 12.000 e 18.000 euros. A adaptación sería moito máis custosa (o 

triplo) para as dúas mil granxas que, a maiores, terían que comprar cubas novas. 

Iso por non falar dos agricultores que terían que xubilar os seus vellos tractores 

para comprar outros novos cunha potencia acorde aos inxectores.  

 

No que respecta a propia práctica, o principal problema ten que ver co feito de 

que se precisaría moito máis tempo (o triplo) para facer exactamente o mesmo 

traballo.  

81999



 

 

 

 

Tendo en conta as complicacións mencionadas, cabe pensar que Galicia non está 

en condicións de cumprir a nova normativa europea. Tampouco Asturias, 

segundo a opinión do seu Goberno. Precisamente por iso, o Goberno de Asturias 

decidiu establecer unha serie de excepcións á normativa europea pactadas co 

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), xestora das axudas da Política 

Agraria Común (PAC). As excepcións permitirían que máis do 90% da superficie 

agrícola e gandeira estivera exenta de cumprir a norma. No 96% das parcelas 

poderíase seguir empregando o xurro e o esterco como se veu facendo ata o de 

agora.  

 

As excepcións introducidas no caso de Asturias beneficiarían ao campo galego e 

adaptaríanse mellor á súa realidade.  

 

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

Pregunta para a súa respostal oral na Comisión 7.ª: 

 

1. Que opinión lle merecen á Xunta de Galicia as excepcións introducidas 

polo Goberno de Asturias á normativa europea que afecta a aplicación do 

xuro e do esterco? 

2. Pensa introducir excepcións semellantes na nosa Comunidade? 

 

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018. 

 

Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

Paula Quinteiro Araújo 

Deputado e deputada do G.P. de En Marea 
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Asinado dixitalmente por: 

 

David Rodríguez Estévez na data 08/02/2018 17:24:53 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 08/02/2018 17:25:04 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé 

Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

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

oral en Comisión, relativa ás medidas a tomar para solucionar as deficiencias no centro 

de saúde de Tui. 

 

A preocupación do pobo galego pola situación da sanidade pública vai en 

aumento, cada vez son máis as persoas conscientes do deterioro da sanidade pública 

galega froito da decisión do Goberno do PP de favorecer o negocio privado coa nosa 

saúde e de recortar todo tipo de recursos, persoal, orzamentos, infraestruturas... 

Dentro deste deterioro xeneralizado a Atención Primaria de Galiza está sendo 

unha das principais damnificadas das nefastas políticas do Partido Popular. Desde o 

regreso ao goberno da Xunta do PP no ano 2009 todos as decisións tomados foron en 

detrimento dunha Atención Primaria como o eixo fundamental do sistema sanitario, 

como “a porta de entrada”, como elemento de coordinación clave para que o modelo 

sexa sostíbel. 

Cada día ponse en evidencia, con crueza, esta situación de retroceso e de 

deterioro da Atención Primaria en Galiza. Masificación de consultas, cupos de 

profesionais por enriba do estabelecido, redución de profesionais, non substitución nin 

por xubilación, nin vacacións nin ILT, nin outro tipo de licenzas ou permisos, as listas 

de espera xa son habituais, peche de axendas, colapsos, profesionais que ao ter que 
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acudir a algunha urxencia teñen que deixar as súas consultas abandonadas durante 

horas, listas de espera de ata unha semana... 

Neste contexto o centro de saúde de Tui está a sufrir tamén as consecuencias da 

política sanitaria do Partido Popular. Un megaproxecto defendido polo anterior alcalde 

do Partido Popular, Moisés Rodríguez, que aínda carece de licenza de actividade, e que 

desde a súa posta en funcionamento mostra carencias e deficiencias que causan 

prexuízos tanto a profesionais como a doentes: 

-A sala de espera de urxencias é claramente insuficiente, pois so hai espazo para 

10 persoas, véndose obrigados a agardar en corredores e en zonas que non son 

destinadas a tal fin dificultando o traballo do persoal sanitario. 

-Na primeira planta do centro de saúde (zona de consultas) existen so 3 baños, 

dos cales ningún é para uso exclusivo do persoal sanitario, obrigando a compartilo, ou , 

en caso contrario , téndose que desprazar, o persoal sanitario, á planta menos un. 

-Na zona de vestiarios, de descanso e de comida do persoal sanitario de 

urxencias, hai un forte cheiro a sumidoiro o que fai imposíbel o traballo diario de xeito 

digno. Non esquezamos que as quendas laborais abrangue desde as 15:00 horas até as 

08:00 do dia seguinte, ou 24 horas en domingos e festivos. 

-A porta principal de acceso ao centro de saúde está situada cara ao norte , polo 

que os pacientes que realizan xestións na entrada reciben continuas correntes de aire. A 

súa vez, esta entrada carece de pasarela de protección, e de sitio de aparcamento para 

poder descargar aos doentes. Por outra banda, polas mañás (até as 15:00 horas) a porta 

de urxencias permanece pechada, polo que o persoal de ambulancias vese obrigado a 

rodear o centro de saúde ou, ben dar aviso, e agardar a que lle abran a porta de 

urxencias. 
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Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en 

comisión: 

-Parécelle normal ao Goberno galego que unhas instalacións tan recentes teñan 

as deficiencias sinaladas? 

-Vai atender as demandas de profesionais e doentes e darlle solución as 

deficiencias? 

 

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/02/2018 17:28:06 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/02/2018 17:28:10 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 08/02/2018 17:28:11 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/02/2018 17:28:12 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/02/2018 17:28:13 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/02/2018 17:28:15 
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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 Comisión 2.ª, 

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e 

Servizos. 

 

O día 2 de xaneiro de 2017, o Diario Oficial de Galicia publicaba unha 

resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio 

Ambiente e Ordenación do Territorio, pola que se facía pública a 

formalización dos contratos administrativos do servizo de limpeza de 

sendas e marxes en tramos fluviais seleccionados das catro provincias 

galegas, cofinanciado nun 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de 

Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de 

Desenvolvemento Rural (PDR) para Galicia 2014-2020. O valor 

estimado do contrato era de 304.940 euros e o importe total do 

orzamento 368.977,40 euros. Finalmente, a entidade adxudicataria foi 

Eulen, SA.  

 

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio desbota 

así a posibilidade de asumir a xestión directa da limpeza de sendas e 

marxes en tramos fluviais de Galicia, deixando que sexa a empresa 

privada. Pois ben, este grupo parlamentario entende que é necesaria a 

potenciación de mellores e de outros modelos de xestión, poñendo 

sempre en primeiro lugar a xestión directa, mellorando o financiamento 

do servizo e castigando ás empresas que compitan a prezos temerarios. 

A maiores, descoñecemos cal é o nivel de rigor no control por parte da 

Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Por iso 

preguntamos no mes de agosto.  

 

A resposta do Goberno galego -vaga e escueta- foi que os controis 

sobre o terreo das actuacións realizadas no marco deste contrato se 

realizan dende os servizos provinciais da Dirección Xeral de 

Patrimonio Natural, dependentes das xefaturas territoriais e que se 
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designaron técnicos de cada servizo como responsables da supervisión 

dos lotes do contrato.  

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que tipo de controis das actuacións realizadas no marco do 

contrato de servizo de limpeza de sendas e marxes en tramos 

fluviais de Galicia se realizan en cada provincia polos servizos 

provinciais da Dirección Xeral de Patrimonio Natural? 

2. Que resultados deron eses controis na provincia de A Coruña? 

3. Que resultados deron eses controis na provincia de Lugo? 

4. Que resultados deron eses controis na provincia de Ourense? 

5. Que resultados deron eses controis na provincia de Pontevedra? 

6. Cantas empresas concorreron ao contrato administrativo? 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de febreiro de 2018 

 

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 08/02/2018 17:31:44 

 
Raúl Fernández Fernández na data 08/02/2018 17:31:50 

 
María Luisa Pierres López na data 08/02/2018 17:31:55 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

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

oral en Comisión, sobre as medidas previstas polo Goberno galego para a mellora da 

rede de saneamento de Celeiro e a EDAR de Viveiro. 

 

O 7 de setembro de 2016 a Consellaría de Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio anunciou a sinatura co concello de Viveiro dun convenio no que se 

comprometía a investir uns 3 millóns de euros para mellorar a rede de saneamento de 

Celeiro e a EDAR de Viveiro. 

O prazo previsto para executar todas as actuacións recollidas neste convenio, 

segundo declaracións da propia Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio, prolongaríase ao longo de trinta meses. 

Dez meses despois da sinatura, a terza parte do prazo estabelecido para o remate 

de todas as actuacións, a rotura do emisario e o vertido persisten sen que se teñan 

efectuado as obras comprometidas.  

Esta situación supón un perigo para as embarcacións que entran no peirao, pola 

rotura, así como un sobrecuste á actividade pesqueira ao ter que filtrar a auga para 

garantir o 100% da calidade dos produtos, como teñen denunciado desde Portos de 

Celeiro S.A. 
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Desde o  Bloque Nacionalista Galego entendemos que a veciñanza de Viveiro 

está a pagar na factura do recibo da auga uns tributos (canon de saneamento e 

depuración de augas residuais) por uns servizos que a administración non está a atender 

axeitadamente e por outra banda, cremos que Portos de Celeiro, S.A., que xa ingresa 

uns 840.000 € anuais (un promedio de 70.000 €/mes) ao ente público adscrito á 

Consellería do Mar,  Portos de Galicia, pola súa actividade en concepto de tarifa X-4 

(1,75%  das vendas en lonxa), está a soportar a maiores uns gastos alleos aos propios da 

súa actividade empresarial que non lle corresponde asumir e que poden repercutir 

negativamente na  xeración de postos de traballo da entidade. 

 

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral en comisión: 

- Por que non executou o Goberno galego as obras previstas para a mellora da 

rede de saneamento de Celeiro e a EDAR de Viveiro? 

- Cando pensa levar a cabo estas actuacións para as que se prevía un 

investimento de 3 millóns de euros e cales son os prazos temporais previstos para que 

rematen? 

- Como valora a Xunta de Galiza a situación na que se atopa actualmente o 

emisario e as consecuencias que da súa rotura se derivan para a actividade marítimo-

pesqueira da zona? 

 

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018 
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Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/02/2018 18:23:00 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/02/2018 18:23:06 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/02/2018 18:23:07 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 08/02/2018 18:23:09 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/02/2018 18:23:10 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/02/2018 18:23:11 
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Ánxeles Cuña Bóveda, Luca Chao Pérez e Luís Villares Naveira deputadas e 

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

156 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte PREGUNTA, para a súa 

resposta oral na Comisión 4.ª, relativa a unha subvención da Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación para a organización do arquivo municipal de 

Vedra. 

 

O mércores 6 de abril de 2016 saíu publicada no DOG nº 65 a Orde do 10 de 

marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas 

destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos 

e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. 

O Concelleiro de Cultura de Vedra, Enrique Vázquez Martínez (PPdG), solicitou 

unha subvención á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

para a organización do arquivo municipal. 

No proxecto que se axuntaba na solicitude de subvención, xa constaba o nome 

dunha amiga do voceiro do PP, Celia A.M. para ocupar a praza. Posteriormente 

ese documento desapareceu do expediente, baixo o pretexto alegado polo 

concelleiro de que era un “borrador”. A alteración de expedientes administrativos 

fixo que a oposición do Concello vise indicios de prevaricación e que denunciase 

nos plenos municipais e nos medios de comunicación que a persoa aludida 

accedeu “a dedo”  nun procedemento negociado sen publicidade. 

Especifícase tamén nas bases que as axudas reguladas concederanse en réxime de 

concorrencia competitiva, baixo os principios de publicidade, obxectividade, 

transparencia, igualdade, non discriminación, eficacia e eficiencia. Polo tanto, é 
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congruente que a oposición municipal iniciase unha serie de preguntas e 

iniciativas no pleno do Concello para saber que se ocultaba nesta contratación, 

pola  existencia de irregularidades. Estamos diante dun absoluto escurantismo e 

con total falla de transparencia, con comportamentos totalmente vergoñentos da 

Administración Local. Estamos diante de “irregularidades intolerables. Non se 

cumpren os requisitos legais mínimos de publicidade e, polo tanto, de igualdade 

como requiren as bases da convocatoria.  

Con saída rexistrada o 23 de setembro, a Consellería resolveu que Vedra sería 

beneficiada coa máxima axuda de 5000 €. As Axudas (77.740€) repartíronse 

entre 19 proxectos. Porén, o Concello de Vedra recibiu esa subvención da 

Consellería de Cultura. En total  destináronse 7.581 euros, dos que o propio 

municipio asumiu o 33%, para realizar un proxecto que o concelleiro Enrique 

Vázquez calculou que se realizaría en tres meses e medio - a razón de 560 horas 

de traballo total-. O traballo consistiría na "migración dos datos do software da 

versión 2.0 á 3.0 de 5.958 rexistros e actualización do inventario de 145 unidades 

de instalación", que levaría unha semana; na "catalogación do fondo 

emigración", que serían dous meses; na "catalogación do Libro de Emigrantes", 

que levaría unha semana e na "catalogación de 100 anos de actas do pleno”. 

Finalmente, o traballo acabaría realizándose nun mes e cinco días. Como é 

posible facer un traballo estimado en tres meses e medio en pouco máis dun 

mes?. "Fíxose un cálculo aproximado, xa que os datos concretos saen do traballo, 

que se fai igual que nas demais solicitudes de subvención", contestaba o 

concelleiro de Cultura na Comisión Informativa de Economía e Especial de 

Contas no verán do 2017. Ademais, engadía que "a carga de traballo é 

aproximada xa que non se pode calcular con exactitude unha carga de traballo 

que non está cuantificada a priori, que non saben cantas actas hai e o mesmo pasa 

coa documentación de emigrantes".  
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O Concello recoñeceu que non foi quen de facer un orzamento previo, por 

imposibilidade de medir ben a carga de traballo, pero  por que  cando se puxeron 

a executar e viron que había menos traballo do inicialmente previsto, non se viu 

reflectido na modificación do orzamento? 

O día 6 de outubro, a Alcaldía dispuxo “ordenar que se soliciten tres presupostos 

para a adxudicación do proxecto, atendendo ás bases reguladoras que rexen as 

axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de 

arquivos e tendo en conta a limitación nos prazos de execución e xustificación 

para poder realizar os traballos reflexados na memoria que acompañaba a 

solicitude”. Así, e aínda que é un proceso negociado sen publicidade, é necesaria 

a presentación de ata tres ofertas. Esas ofertas recibíronse nunha tarde e o xurado 

para a elección desa persoa -a técnico local de emprego e o responsable do 

arquivo- tardou menos dun día en seleccionar á persoa gañadora. A oposición 

entende que á vista do período entre a data do acordo do procedemento e a data 

de sinatura do contrato, "había prazo suficiente" para facer o procedemento 

negociado con publicidade. Hai unha clara alteración do obxecto inicial do 

contrato, da falla de proporcionalidade entre o importe do contrato e o servizo 

prestado e un tratamento favorable cara a adxudicación do contrato que redunda 

no enriquecemento da persoa. 

A Xunta di que é posible traballar 16 horas durante 35 días para facer un encargo 

previsto en 105 días. Asemade, a Xunta entende que o proxecto presentado por 

este municipio cumpría cos requisitos esixidos na convocatoria, que era o de 

organizar fondos documentais do Arquivo municipal. O Rexedor afirma que “Foi 

un contrato menor e realizouse en base a legalidade”. Este contrato adiouse cinco 

días, segundo a oposición  debeuse a problemas da contratada en darse de alta na 

Seguridade Social-, o rexedor indicou que "a única intervención que tivo foi 

asinar os documentos que viñan na carpeta de firma" e que, polo tanto, 

descoñecía o motivo dese atraso. Dixo, tamén, que tampouco sabía se a 
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contratada se dera de alta exclusivamente para este traballo ou se continuou 

despois. 

Por outra banda, ninguén comprobou a recepción dos traballos. E ao final é a 

propia contratada quen certifica a finalización dos traballos. Na páxina web do 

concello non hai información ningunha do arquivo histórico. Os documentos 

propostos para dixitalizar estarán previamente organizados e descritos nunha 

base de datos segundo a Norma galega de descrición arquivística (NOGADA). 

Os proxectos deberán incluír a creación dun arquivo dixital de conservación 

permanente e a creación dunha copia dixital para a difusión na páxina web do 

Portal de Arquivos de Galicia. 

Consultada a páxina web do Portal de Arquivos de Galicia, a información que alí 

figura é a seguinte: “Non se ten constancia do arquivo como oficina municipal, a 

custodia da documentación estaba vinculada á figura do Secretario. En 1956 

acométense obras para evitar o derrube da casa consistorial e no ano 1967 

acondicionase o primeiro andar para vivenda do Secretario. A actual casa do 

concello construíuse en 1980 e inaugurouse en 1982. A documentación tivo que 

trasladarse a outra ubicación temporal mentres duraban as obras. Unha vez 

rematas as obras de ampliación a documentación distribuíuse polas diferentes 

oficinas e a máis antiga gardouse no faiado da casa consistorial. Será en 1999 

canso se acondicione un espazo para o arquivo do concello, na planta baixo 

cuberta da casa do concello. Ademais contan con dous depósitos máis pequenos a 

maiores no soto e na planta baixa”. Por certo, a descarga de fondos do arquivo 

está bloqueada. 

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

preguntas: 
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1.ª) Non ten que controlar a Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria como, canto e para que dá as 

subvencións? 

2.ª) Non detectou a Secretaría Xeral de Cultura da Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria anomalías na solicitude de subvención 

como a presente que supostamente levaba incorporada unha proposta 

nominativa?  

3.ª) Non consta na Xunta copia do expediente completo da subvención, para 

verificar que documento se achegou? 

4.ª) Non ten que haber unha adecuación da subvención da cantidade á carga de 

traballo? Neste caso, a axuda que recibiu foi a máxima, 5000 €. Se hai 

variacións, pode haber minoración. Non é o caso? 

5.ª) Non comprobou o órgano instrutor a execución das actuacións 

subvencionadas?  

6.ª) Non requiriu o nomeado órgano instrutor a xustificación acreditativa?  

7.ª) Entregaron os beneficiarios a copia do traballo desenvolvido? 

8.ª) Por que non aparece na páxina web do Portal de Arquivos de Galicia? 

9.ª) Que consecuencias pode ter a alteración do obxecto por parte  do Concello? 

10.ª) Vanse avaliar as  consecuencias que pode ter a alteración do obxecto por 

parte  do Concello? 

11.ª) Investigáronse, ou tense pensado Investigar, as irregularidades detectadas? 

12.ª) Vaise abrir no seu caso un procedemento de revisión de oficio das 

actuacións irregulares? 

13.ª) Puxéronse os feitos en coñecemento da fiscalía e do Consello de Contas? 

 

 Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018. 

  Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda 

   Luca Chao Pérez 
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   Luís Villares Naveira 

   Deputadas e deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 08/02/2018 18:26:34 

 

Luca Chao Pérez na data 08/02/2018 18:26:41 

 

Luis Villares Naveira na data 08/02/2018 18:26:48 
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo, 

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

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

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

oral na Comisión de control e seguimento da CRTVG, sobre o espazo que ocupou a 

masiva manifestación do 4 de febreiro de 2018 no Telexornal mediodía da TVG. 

 

O 4 de febreiro de 2018 tivo lugar en Compostela unha masiva mobilización 

social contra a reforma da Lei de Saúde proposta polo goberno da Xunta de Galiza.  

Milleiros de persoas secundaron a convocatoria lanzada pola plataforma SOS 

Sanidade Pública, as organizacións sindicais, colectivos profesionais, asociacións de 

doentes e, tamén, as forzas políticas da oposición.  

A masiva manifestación veu precedida por numerosas concentracións e 

mobilizacións de carácter local/comarcal, nomeadamente naqueles lugares afectados pola 

conversión das áreas sanitarias da Mariña, Monforte, O Salnés e O Barco en meros 

distritos dependentes da xestión dos hospitais provinciais.  

Porén, malia a participación de milleiros de persoas, a TVG decidiu que a crónica 

ocupase un espazo secundario na grella situándose por detrás, no Telexornal mediodía, da 

vaga de frío, a neve, a homenaxe a Diana Quer na Pobra, a convención do Partido 

Popular en Córdoba a prol da prisión permanente revisábel ou a enésima opinión do 

presidente do goberno español sobre Catalunya.  
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Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral na Comisión 

de seguimento e control da CRTVG: 

Considera a Dirección Xeral da CRTVG correcto o espazo que ocupou a 

multitudinaria manifestación do 4 de febreiro contra a reforma da Lei de Saúde no 

Telexornal da TVG? 

 

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 05/02/2018 17:28:45 

 

Noa Presas Bergantiños na data 05/02/2018 17:28:51 
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María Montserrat Prado Cores na data 05/02/2018 17:28:55 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/02/2018 17:28:57 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 05/02/2018 17:29:01 

 

Ana Pontón Mondelo na data 05/02/2018 17:29:04 
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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 

 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión Permanente non 

Lexislativa da CRTVG. 

 

 

O Telexornal Mediodía Fin de Semana da TVG do día 4 de febreiro de 2018, día 

no que tivo lugar en Santiago de Compostela unha manifestación contra as 

reformas da Lei de sanidade, iniciouse ás 14:33. 

 

Pese a ser a nova política máis destacada da comunidade autónoma, a secuencia 

das noticias foi a seguinte: 

 

1.  Relacionadas co temporal de 14:33 a 14:42 (9 minutos). 

2.  Relacionadas coa homenaxe a Diana Quer e a posición do Sr. presidente 

do Goberno de España e o Partido Popular de 14:43 a 14:47 (6 minutos) 

3.  Sobre a situación en Cataluña de 14:49 a 14:52 (3 minutos) 

4.  Sobre a manifestación contra as reformas da Lei de sanidade de 14:52 a 

14:54 (2 minutos) 

5.  Declaracións do director xeral de Asistencia Sanitaria sobre a 

mobilización social en contra da reforma de Lei de sanidade. 

 

Ten especial relevancia que nos dous minutos que se lle dedicaron á 

manifestación de Santiago deuse conta dela e entrevistaron  a catro persoas. 

 

Semella que para os responsables dos servizos informativos, unha manifestación 

á que acudiron milleiros de persoas resulta menos importante que a situación de 

Cataluña, dado que, como é obvio, ten moita maior repercusión sobre a vida da 

poboación galega o Goberno de Cataluña que a atención sanitaria que reciben por 

parte do Sergas. 

 

 

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

preguntas: 

 

 

1ª) Consideran que a cobertura informativa que se lle deu á manifestación á que 

se fai referencia foi correcta? 
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2ª) Como se xustifica que se lle dea máis relevancia á situación en Cataluña que á 

manifestación? 

 

 

3ª) Cabe interpretar que se trata dun caso máis de manipulación informativa, coa 

finalidade de minimizar o volume da protesta cidadá ante a reforma da Lei de 

sanidade? 

 

 

4ª) Que criterios se seguiron para ordenar as noticias e o tempo dedicado a cada 

unha delas? 

 

 

Pazo do Parlamento, 6 de febreiro de 2018 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 06/02/2018 12:01:13 

 
Noela Blanco Rodríguez na data 06/02/2018 12:01:21 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

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

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

seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión Permanente non 

Lexislativa da CRTVG. 

 

 

O Telexornal Mediodía Fin de Semana da TVG do día 4 de febreiro de 2018, día 

no que tivo lugar en Santiago de Compostela unha manifestación contra as 

reformas da Lei de sanidade, iniciouse ás 14:33. 

 

Pese a ser a nova política máis destacada da comunidade autónoma, a secuencia 

das noticias foi a seguinte: 

 

1.  Relacionadas co temporal de 14:33 a 14:42 (9 minutos). 

2.  Relacionadas coa homenaxe a Diana Quer e a posición do Sr. presidente 

do Goberno de España e o Partido Popular de 14:43 a 14:47 (6 minutos) 

3.  Sobre a situación en Cataluña de 14:49 a 14:52 (3 minutos) 

4.  Sobre a manifestación contra as reformas da Lei de sanidade de 14:52 a 

14:54 (2 minutos) 

5.  Declaracións do director xeral de Asistencia Sanitaria sobre a 

mobilización social en contra da reforma de Lei de sanidade. 

 

Ten especial relevancia que nos dous minutos que se lle dedicaron á 

manifestación de Santiago deuse conta dela e entrevistaron  a catro persoas. 

 

Semella que para os responsables dos servizos informativos, unha manifestación 

á que acudiron milleiros de persoas resulta menos importante que a situación de 

Cataluña, dado que, como é obvio, ten moita maior repercusión sobre a vida da 

poboación galega o Goberno de Cataluña que a atención sanitaria que reciben por 

parte do Sergas. 

 

 

Ante esta situación o deputado e a deputada que asinan solicitan en resposta 

escrita contestación ás seguintes preguntas: 

 

1ª) Considera o Goberno galego que a cobertura informativa que se lle deu á 

manifestación á que se fai referencia foi correcta? 
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2ª) Como se xustifica que se lle dea máis relevancia á situación en Cataluña que á 

manifestación? 

 

 

3ª) Cabe interpretar que se trata dun caso máis de manipulación informativa, coa 

finalidade de minimizar o volume da protesta cidadá ante a reforma da Lei de 

sanidade? 

 

 

4ª) Que criterios se seguiron para ordenar as noticias e o tempo dedicado a cada 

unha delas? 

 

 

Pazo do Parlamento, 6 de febreiro de 2018 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Luis Manuel Álvarez Martínez na data 06/02/2018 12:02:17 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 06/02/2018 12:02:29 
 

82023



 
 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Ánxeles Cuña Bóveda e Paula Vázquez Verao, deputadas pertencentes ao 

Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 156 do 

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

na Comisión da CRTVG. 

 

 

O día 4 de febreiro de 2018 houbo unha manifestación multitudinaria ateigando 

as rúas de  Santiago de Compostela contra os recortes e pola paralización da 

reforma sanitaria.  Saíu da Alameda ás 12:00 h.  e rematou na Quintana ás 

13.30h. A resposta masiva da cidadanía, chegada de toda Galicia, protestando 

contra o “desmantelamento dos hospitais comarcais”, o  “colapso” e o progresivo 

“proceso de privatización” foi contundente. Escoitáronse moitas voces, en 

especial as daquelas comarcas que poden perder a súa condición de áreas 

sanitarias. As que non queren unha “sanidade de segunda” O Barco, Monforte, A 

Mariña, O Salnés. Perderán capacidade de xestión, orzamentos e recursos. Unha 

reforma inxusta, desigual e insolidaria que dificultará o acceso á asistencia 

especializada á poboación rural. 

 

A manifestación convocada por SOS  Sanidade pública reuniu practicamente a 

toda a sociedade galega,  sindicatos e  todos os partidos políticos da oposición 

parlamentaria, agás  Partido Popular.  A Xunta cre que a manifestación que este 

domingo percorreu as rúas de Santiago en contra da reforma da Lei de Saúde ten 

como fin "obter réditos electorais" e desgastar ao Goberno galego en base a 

"datos falsos" que "non se axustan á realidade" e poden "xerar desconfianzas na 

sanidade pública". O da mentira e a falsidade dos datos é o argumento escollido 

polo Goberno galego. O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña 

(convidado nos Almorzos da Radio Galega), teimou nel e censurou os "datos 
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falsos" empregados pola plataforma convocante tras presumir dun sistema 

sanitario "comparativamente a un nivel alto" aínda que por cousas por 

"mellorar". 

Almuíña insistiu en que a nova Lei de Saúde "achega a sanidade aos cidadáns" e 

"mellora a participación cidadá", ademais de presumir do "mellor dato" en 

tempos de espera "desde que hai rexistros", unhas cifras discutidas e discutibles.  

Respecto da posibilidade de retirar a reforma da lei, negouna por completo. 

 

Na reforma da lei o Goberno de Feijóo introduciu un artigo que faculta á 

Administración sanitaria  a “conceder licencias ou ceder os seus dereitos de 

explotación sobre os resultados da investigación” á Consellería de Sanidade, o 

Sergas e as entidades que dependen deles. Di o texto da reforma: "poderán 

subscribir contratos ou convenios con outras entidades públicas e/ou privadas" 

para "a realización de proxectos específicos de investigación ou innovación" que 

"permitan o desenvolvemento conxunto de novas solucións, servizos ligados ao 

coñecemento, produtos ou tecnoloxías sanitarias". Isto é exactamente o que 

sucedeu nos convenios entre o Sergas e a americana Medtronic, no que a 

sanidade pública puxo cartos e persoal e, a empresa, tecnoloxía, executivos e 

produtos para desenvolver proxectos de "calidade" na atención sanitaria que 

despois a compañía prevé ofertar ao "mercado". Farán negocio, sen dúbida. 

 

Tamén está prevista na reforma a supresión do artigo que garantía que os 

consellos de saúde, os órganos de asesoramento e control da Consellería de 

Sanidade que integran empresarios, sindicatos e organizacións cidadás, tivesen 

acceso aos contratos de servizos sanitarios, concertos e subvencións cando así o 

solicitaran. A nova lei establece que os membros destas entidades serán ademais 

elixidos, en exclusiva e por decreto, polo Goberno de Feijóo. 
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Escoitamos reiteradas veces na radio e na TV as declaración do Conselleiro de 

Sanidade, e outros representantes do PP acusando  ás asociacións en defensa do 

sistema público e aos partidos da oposición de manipulación e mentira como 

arma política. Así desprezan a todas as persoas que non queren ver mermados os 

seus dereitos. 

 Porque non cren nunha sanidade universal e equitativa. Porque non modifican a 

lei para que haxa máis dereitos. Seguen facendo ouvidos xordos, tanto ás 

emendas de devolución como ás reclamacións da cidadanía. Non queren 

dialogar.  Gobernan de costas á nosa sociedade.  

 

 Polo anteriormente exposto, as deputadas que subscriben presentan as seguintes 

preguntas para a súa resposta oral en Comisión: 

 

- As imaxes son impecables e non detectamos manipulación, pero si cremos 

que como non había pancarta do PP o interese diminuíu e pagaba máis a 

pena salientar a nova sobre a excelencia dos hospitais do Sergas e a boa 

atención que se presta neste (2´10´´). Non é así? 

- Como é posible que a única cobertura da noticia durase tan só 1:5”? 

- Tendo en conta o inmenso respaldo dos traballadores e traballadoras da 

sanidade en defensa da sanidade pública, en urxencias, en atención 

primaria e en hospitais, considera que 1´50´´de cobertura informativa 

garante a pluralidade? 

- Cre que o Proxecto de modificación da Lei Galega de Saúde merece 

ocupar a 7ª posición con respecto aos demais temas do día? 

- Se o primeiro tema na orde da escaleta é a situación das estradas e o 

temporal (5´30´´), non cre que ben podían ter anunciado que malia a 

climatoloxía milleiros de persoas se deron cita para reclamar unha 

sanidade pública? 
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- Non sería salientable dende a CRTVG algún programa de debate no que 

se enfatizase a necesidade de abrir procesos de negociación, contando coa 

presenza de representantes de colectivos profesionais,  SOS Sanidade 

Pública, organizacións políticas e sindicais? 

- Que opinión lle merece: a sanidade pública está en perigo? 

- Non merece máis espazo que se pretenda dificultar o acceso á asistencia 

especializada da poboación rural; privatizar a formación, a investigación e 

a innovacións sanitaria; acabar coa participación social para o control da 

sanidade; limitar o acceso á información do Sergas, outorgando á Xunta a 

capacidade para decidir quen participa na súa fiscalización; favorecer os 

negocios privados; reducir as áreas sanitarias? 

 

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018. 

 

  Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda 

   Paula Vázquez Verao 

   Deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 08/02/2018 17:51:23 

 

Paula Vázquez Verao na data 08/02/2018 17:51:29 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé 

Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), solicitan a 

retirada das preguntas con número de rexistro 24184, 24185 e 24186 por un erro 

material. 

 

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2018 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/02/2018 17:20:29 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/02/2018 17:20:33 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 08/02/2018 17:20:35 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/02/2018 17:20:36 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/02/2018 17:20:37 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/02/2018 17:20:39 
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