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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 31 de agosto de
2015, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios
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

- 39445 (09/POC-005876)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto dos proce-
sos de regularización e de devolución que afectan os emi-
grantes retornados e que se desenvolveron durante este ano
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 39450 (09/POC-005877)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre se o Goberno galego sancionará o Concello de Mon-
forte de Lemos por futuras verteduras de empresas que se
queiran instalar no Porto Seco ao carecer de conexión á rede
xeral de saneamento e depuración
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 39467 (09/POC-005878)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego do resultado
dos labores de acondicionamento e consolidación no castro
de Baroña
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39470 (09/POC-005879)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis
Sobre a valoración por parte do Goberno galego dos avances
producidos nos dous últimos anos no eido da protección dos
camiños de Santiago
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39472 (09/POC-005880)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis
Sobre as políticas de apoio, por parte do Goberno galego, ao
libro e á literatura galega
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39474 (09/POC-005881)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis
Sobre as principais estratrexias que está a implementar o
Goberno galego para mellorar a presenza, a visibilidade e o
posicionamento da cultura galega alén das nosas fronteiras
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39477 (09/POC-005882)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis
Sobre as melloras que se prevén, por parte do Goberno
galego, coa elaboración dunha nova norma superior regula-
dora do patrimonio cultural galego
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39479 (09/POC-005883)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego do labor de difusión
e dinamización cultural que desenvolven os museos e cen-
tros expositivos que xestiona a Consellería de Cultura, Edu-
cación e Ordenación Universitaria
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39481 (09/POC-005884)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis
Sobre as actuacións que está a promover a Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria orientadas a
apoiar o coñecemento e a valoración social das principais
figuras relacionadas coa cultura galega que se conmemoran
nestes anos
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39483 (09/POC-005885)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis
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Sobre a valoración por parte do Goberno galego do papel
que está a desenvolver a Cidade da Cultura de Galicia como
plataforma para avanzar na consolidación do conxunto do
tecido cultural galego
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39485 (09/POC-005886)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego da repercusión da
oferta cultural en rede promovida pola Axencia Galega das
Industrias Culturais en colaboración con concellos e entida-
des culturais diversas de toda Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39487 (09/POC-005887)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis
Sobre as actuacións que está a desenvolver o Goberno
galego para tratar de continuar impulsando e dinamizando a
Rede de Bibliotecas de Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39489 (09/POC-005888)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis
Sobre as prinicipais actuacións de protección e conservación
do patrimonio cultural galego que está a promover a Conse-
llería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39491 (09/POC-005889)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis
Sobre os eixes fundamentais da Consellería de Cultura, Edu-
cación e Ordenación Universitaria polo fomento e a dinami-
zación da lectura no noso territorio
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39493 (09/POC-005890)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Baamonde Díaz, Agustín e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego da actividade desen-
volvida polos centros dependentes da Axencia Galega das
Industrias Culturais
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39495 (09/POC-005891)
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda
Sobre o proxecto orzado por Portos de Galicia para a ría de
Noia
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 39502 (09/POC-005892)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fariñas Sobrino, Hipólito e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego das medidas concre-
tas no Plan de aforro e eficiencia enerxética nas vivendas
galegas e o seu impacto na economía galega
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 39510 (09/POC-005893)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
García García, Pablo e 2 máis
Sobre as deficiencias de funcionamento e organización do
traballo no distrito forestal XVI (Deza, Tabeirós-Terra de
Montes)
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 39512 (09/POC-005895)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 2 máis
Sobre o número de ciclos de formación profesional pecha-
dos en Galicia este verán por falta de alumnado
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39519 (09/POC-005896)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre a valoración do Goberno galego da elaboración do
Plan estratéxico de carpintaría de ribeira en colaboración coa
Asociación Galega de Carpintaría de Ribeira
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 39521 (09/POC-005897)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre o proxecto de desenvolvemento organizado e susten-
table de recursos no Noroeste atlántico (proxecto Dorna)
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 39530 (09/POC-005898)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Freire Abeijón, José Santiago e 7 máis
Sobre o Plan hidrolóxico de Galicia-costa 2009-20015
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 39533 (09/POC-005899)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para erra-
dicar a pobreza enerxética
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 39534 (09/POC-005900)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre a presentación do Plan social contra a desigualdade
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39536 (09/POC-005901)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 4 máis
Sobre a retirada por parte do Goberno galego de 800.000
euros ao Concello de Nigrán para asumir un proxecto de
abastecemento de auga e varios tramos de saneamento
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 39541 (09/POC-005902)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 3 máis
Sobre a solicitude cursada pola Confraría de Pescadores de
Ferrol e pola Asociación de Percebeiros á Consellería do
Medio Rural e do Mar para que esta proceda á instalación de
novos puntos de control para a expedición de documentos de
transporte en zonas máis próximas ás de extracción para
facilitar o traballo dos profesionais que se dedican principal-
mente á extracción de percebe nas áreas de autorización
desta confraría
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 39546 (09/POC-005903)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 3 máis

Sobre a rede de escolas infatís xestionada a través do Con-
sorcio Galego de Benestar
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39551 (09/POC-005904)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 6 máis
Sobre a situación da plataforma loxística de Monforte de
Lemos
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 39561 (09/POC-005905)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Val Alonso, José Ramón e 2 máis
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego para que
os barcos galegos de cerco dispoñan do aumento de cota de
bocarte comprometido polo Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación e Medio Ambiente na zona CIEM IXa, así como
doutras especies peláxicas
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 39563 (09/POC-005906)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vázquez Blanco, Emilio e 2 máis
Sobre o financiamento da Cidade da Cultura
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39567 (09/POC-005907)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a política seguida polo Goberno galego na loita con-
tra o lume
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 39570 (09/POC-005908)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Lomba, José Manuel e 2 máis
Sobre os criterios que utilizou a Xunta de Galicia para non
incluír Vigo e o parque nacional das Illas Atlánticas como des-
tinos turísticos no programa realizado pola Televisión pública
de Holanda 3 Op Reis , na viaxe organizada por Turismo de
Galicia con apoio da Oficina de Turismo de España na Haia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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- 39574 (09/POC-005909)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do informe
aprobado en febreiro pola Comisión Nacional dos Mercados
e da Competencia, no que se analiza a contratación pública
en España e as oportunidades de mellora dende o punto de
vista da competencia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 39575 (09/POC-005910)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 4 máis
Sobre a situación da escola infantil de Dodro, xestionada a
través do Consorcio Galego de Benestar
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39576 (09/POC-005911)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 5 máis
Sobre a situación da escola infantil de Vilagarcía de Arousa,
xestionada a través do Consorcio Galego de Benestar
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39578 (09/POC-005912)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sestayo Doce, Beatriz e 2 máis
Sobre a paralización dun barco en Ares, procedente de Vigo
e que se dirixía ao porto de Ferrol, como consecuencia
dunha corentena decretada polo falecemento producido na
embarcación por unha enfermidade infectocontaxiosa
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza
e Interior

- 39580 (09/POC-005913)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Méndez Romeu, José Luis e 3 máis
Sobre a situación producida polo oligopolio das empresas do
mercado eléctrico
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 39595 (09/POC-005914)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sánchez Bugallo, José Antonio e 4 máis
Sobre a aplicación da disposición transitoria terceira, punto
3, da Lei 2/2013, do 29 de maio, de protección e uso sosti-

ble do litoral e de modificación da Lei 22/1988, do 28 de
xuño, de costas, á illa de Arousa e aos núcleos tradicionais
de Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 39665 (09/POC-005915)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego para aca-
dar cotas de carga de traballo para as factorías de Navantia
de Ferrol-Fene
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 39670 (09/POC-005916)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a situación do Hospital do Salnés
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39673 (09/POC-005917)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre os criterios da Xunta en relación coa dotación de fon-
dos bibliográficos ás bibliotecas galegas
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39678 (09/POC-005918)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Paz Franco, María
Tereixa
Sobre as causas da amortización de prazas na rede de esco-
las infantís de Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39680 (09/POC-005919)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as deficiencias estruturais nos edificios da Cidade da
Cultura
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39685 (09/POC-005920)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
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Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia do XXVII Cumio
Ibérico
Comisión Permanente non Lexislativa para Asuntos Euro-
peos

- 39691 (09/POC-005921)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 2 máis
Sobre o impacto dos lumes nos espazos naturais protexidos
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 39698 (09/POC-005922)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Paz Franco, María
Tereixa
Sobre a situación en que viven as persoas maiores nos cen-
tros de día e nas residencias de maiores tanto públicas como
privadas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39702 (09/POC-005923)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme
Sobre a situación do II Programa galego de muller e ciencia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39705 (09/POC-005924)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a previsión da Xunta de Galicia para resolver os pro-
blemas derivados da falta de medidas de depuración e sane-
amento no polígono industrial de Melide
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 39706 (09/POC-005925)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a execución do Plan director de mobilidade alternativa
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos 

- 39710 (09/POC-005926)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre as previsións da Xunta de Galicia para impulsar a
posta en servizo de servizos ferroviarios de proximidade en
Galicia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos

- 39711 (09/POC-005927)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Paz Franco, María Tereixa
Sobre as causas dos lumes producidos no espazo Rede
Natura 2000, a avaliación dos danos producidos e o plan de
recuperación da biodiversidade
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 39724 (09/POC-005928)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 2 máis
Sobre os proxectos presentados pola Consellería de Cultura
para a cidade de Lugo a través do programa 1,5 % cultural
do Ministerio de Fomento
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39729 (09/POC-005929)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para paliar na cidade
de Lugo a necesidade de prazas públicas de educación infan-
til, así como garantir a igualdade de oportunidades e a con-
ciliación laboral e familiar
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39734 (09/POC-005930)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 2 máis
Sobre o estado da Muralla de Lugo
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39738 (09/POC-005931)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 2 máis
Sobre os cambios que vai poñer en marcha a Xunta de Galicia
na súa política lingüística para poder cumprir os obxectivos
marcados pola Declaración de unidade a prol da normalización
lingüística da lingua galega asinada o 15 de xullo de 2015
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 39747 (09/POC-005932)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 5 máis
Sobre o resultado da regularización das pensións das persoas
emigrantes de Galicia ante a facenda pública
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

- 39748 (09/POC-005933)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 5 máis
Sobre o resultado da regularización das pensións das persoas
emigrantes de Galicia ante a facenda pública
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39779 (09/POC-005934)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Paz Franco, María
Tereixa
Sobre a redución orzamentaria nos centros de menores
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39784 (09/POC-005935)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Pontón Mondelo, Ana
Belén
Sobre as previsións do Goberno galego en relación coa Pla-
taforma Loxística e Industrial Salvaterra-As Neves
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

- 39791 (09/POC-005936)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme e 3 máis
Sobre a necesidade de modificar a lexislación estatal e auto-
nómica co fin de acadar a prevención e a protección integral
contra a violencia de xénero
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39803 (09/POC-005937)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre o peche de camas hospitalarias durante os meses de verán
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39805 (09/POC-005938)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat

Sobre a imparcialidade, obxectividade e pluralismo nos
medios de información públicos galegos
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Com-
pañía da RTVG

- 39814 (09/POC-005939)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a necesidade de dotar a comarca do Salnés dunha
ambulancia medicalizada de xeito permanente
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39815 (09/POC-005940)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a situación laboral en Povisa
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39816 (09/POC-005941)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Paz Franco, María Tereixa
Sobre as medidas que se deben adoptar para evitar o des-
mantelamento do Servizo de Vixilancia Aduaneira en Galicia
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 39819 (09/POC-005942)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as actuacións realizadas pola Xunta de Galicia diante
das múltiples irregularidades dunha empresa de ambulancias
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39820 (09/POC-005943)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Pombo Rodríguez, Cosme
Eladio
Sobre a necesidade de acometer con urxencia obras de repa-
ración no CEIP de Rubiáns, en Vilagarcía de Arousa
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 39821 (09/POC-005944)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a convocatoria do cen por cento das prazas vacantes
na oferta pública de emprego do Sergas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 39823 (09/POC-005945)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre o baixo estado de execución do orzamento da Xunta
de Galicia en materia de emprego
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39824 (09/POC-005946)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre as medidas que se deben adoptar ante a tramitación no
Congreso dos Deputados do Proxecto de lei ordenadora da
inspección de traballo e seguridade social
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39827 (09/POC-005947)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre o desabastecemento de determinadas vacinas e a
modificación do calendario de vacinación infantil por parte
da Consellería de Sanidade
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 39828 (09/POC-005948)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fariñas Sobrino, Hipólito e 7 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da emisión en
lingua galega das credenciais de peregrinaxe e o certificado
de distancia
Comisión 4ª, Educación e Cultura

Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2015

Miguel Ángel Santalices Vieira
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento 
 
Pedro Puy Fraga, Pedro Arias Veira, Isabel García Pacín, 
Carmen Pardo López, Herminia Pouso Maneiro, Miguel Tellado 
Filgueira, Gonzalo Trenor López e Marta Rodríguez Vispo-
Rodríguez, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 
152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante 
esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 
Comisión. 
 
O ano 2013 a Axencia Estatal de Administración Tributaria iniciou 
unha campaña de control sobre as pensións percibidas do 
estranxeiro polos emigrantes retornados. Esta campaña provocou 
unha importante alarma neste colectivo xa que carecían de 
información sobre a súa obriga de tributar. 
 
O grupo popular e o goberno da Xunta de Galicia sostiveron dende 
o primeiro momento que os emigrantes retornados que se atopaban 
nesta situación non poderían ser considerados defraudadores, 
iniciando a Xunta unha serie de reunións con representantes dos 
afectados para coñecer de primeira man as súas inquedanzas. 
 
O Parlamento de Galicia adoptou por unanimidade un acordo no 
que se solicitaba que este colectivo non sufrise sancións e recargas 
polas comprobacións que se estaban a facer e non se lles 
considerase defraudadores. 
 
A Xunta de Galicia deu traslado deste acordo ao Ministerio de 
Facenda e Administracións Públicas e seguiu a trasladar a este 
departamento as demandas dos emigrantes retornados. 
 
Froito das xestións realizadas, o goberno do Estado introduxo unha 
disposición adicional na lei de reforma do IRPF para dar 
satisfacción ás demandas dos emigrantes retornados. 
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Por unha banda abríase un período de regularización de 6 meses 
para que estes contribuíntes puidesen cumprir coas súas obrigas 
tributarias pero sen que se lle esixiran sancións nin intereses. 
 
Por outra, condonábanse as sancións e os intereses liquidados aos 
que regularizaron a súa situación, e  se abría un período para a 
devolución das cantidades abonadas no seu día polos contribuíntes 
obxecto de control. 
 
Ambos procedementos, o de regularización e o de devolución, 
comezaron o un de xaneiro de 2015 e veñen de rematar o pasado 
30 de xuño. 
 
Coñecida a participación activa da Xunta de Galicia neste proceso, 
os deputados abaixo asinantes presentan a seguinte pregunta en 
Comisión: 
 
Qué valoración fai o goberno da Xunta de Galicia sobre os procesos 
de regularización e de devolución que afectan aos emigrantes 
retornados e que se desenvolveron durante este ano? 
 
 
Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 30/07/2015 13:56:00 

 
Pedro Manuel Arias Veira na data 30/07/2015 13:56:11 

 
María Isabel García Pacín na data 30/07/2015 13:56:18 

 
María del Carmen Pardo López na data 30/07/2015 13:56:26 

 
María Herminia Pouso Maneiro na data 30/07/2015 13:58:03 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 30/07/2015 13:58:10 

 
Gonzalo Trenor Lopez na data 30/07/2015 13:58:18 
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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 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Vicente Docasar Docasar, Raúl Fernández 

Fernández e José Antonio Sánchez Bugallo, deputada e deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

ante esa Mesa a seguinte Pregunta oral en Comisión 2.ª, Ordenación 

Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, sobre o 

Edar de Monforte. 
 

 No ano 2009, todas as depuradoras planificadas en Galicia estaban 

licitadas, agás dúas, a de Poio-Sanxenxo (Pontevedra) e a de Ribeira (A 

Coruña). En 2015, 6 anos despois, desgraciadamente, Galicia perde 

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

coa imposición de sancións.  

 

 En Monforte de Lemos (Lugo), a depuradora de augas residuais 

radicada na parroquia de Piñeira non funciona, ten grandes eivas, é 

insuficiente e as súas instalacións non teñen mantemento axeitado. O 

resultado é que as augas depuradas que se verten no río Cabe son 

contaminantes. 

 

 Esta situación é coñecida polo Goberno do PP dende hai máis de 4 

anos. O propio Parlamento debatera o asunto na pasada lexislatura e, naquel 

debate, o Grupo Parlamentario Popular votara a favor de construír unha nova 

EDAR para Monforte, cunha partida orzamentaria de 7 millóns de euros da 

Xunta de Galicia. O propio ex-conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas dicía en Monforte, no ano 2012, que redactarían o proxecto 

construtivo e farían as obras en varias anualidades.  

 

 Pero os orzamentos nunca refliten esa promesa e o PP sempre vota en 

contra das iniciativas que ten presentado este grupo parlamentario. Incluso o 

Goberno ten a ousadía de responder que tiña coñecemento de certas eivas na 

EDAR, que Augas de Galicia fixera un estudo entre os anos 2012 e 2013 que 

puxera en coñecemento do propio Concello, que nel xa estaban identificadas 

as necesidades, que será o Concello o que teña que traballar na rede de 

saneamento e que Augas de Galicia poderá prestar apoio técnico e financeiro. 

 

 Hoxe mesmo, a prensa escrita faise eco dunha noticia que xa era 

coñecida: Que o porto seco de Monforte carece de conexión á rede xeral de 
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saneamento e depuración e que non é posible autorizar a instalación de 

empresas na plataforma loxística polos futuros verteduras sen depurar.  

 

Polo exposto, a deputada e deputados asinantes pregunta: 

 

1.ª)  Que ten feito o Goberno da Xunta de Galicia para a posta en marcha da 

EDAR de Monforte de Lemos, despois do estudo de 2012-2013? 

 

2.ª) Que pasou coa partida orzamentaria de 7 millóns de euros prometidos 

polo Goberno hai 3 anos? 

 

3.ª)  Van recoller os orzamentos da Xunta para o exercicio 2016 unha partida 

orzamentaria singularizada para esta EDAR? 

 

4.ª) Vai cumprir o Goberno da Xunta os seus compromisos para dotar dunha 

nova EDAR ao Concello de Monforte de Lemos que dea resposta ás 

necesidades da zona urbana e do polígono industrial do Reboredo, tal e como 

prometera o ex-conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas? 

Cando? 

 

5.ª) Vai sancionar a Xunta de Galicia ao Concello de Monforte por futuras 

verteduras de empresas que se queiran instalar no Porto Seco que, como é 

coñecido, carece de conexión á rede xeral de saneamento e depuración? 

 

 Pazo do Parlamento, 30 de xullo de 2015 

 

  Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

 Vicente Docasar Docasar 

 Raúl Fernández Fernández  

 José Antonio Sánchez Bugallo 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 30/07/2015 14:00:38 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 30/07/2015 14:00:48 
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Raúl Fernández Fernández na data 30/07/2015 14:00:55 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 30/07/2015 14:01:01 
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A Mesa do Parlamento 
 
Agustín Baamonde Díaz, Marisol Díaz Mouteira, Javier Dorado 
Soto, Hipólito Fariñas Sobrino, Jesús Goldar Güimil, Antonio 
Mouriño Villar, Marisol Piñeiro Martínez e Ramón Santos Pérez, 
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén 
de promover importantes labores de acondicionamento e 
consolidación no Castro de Baroña, recoñecido enclave 
arqueolóxico costeiro que se erixe como un dos bens máis 
senlleiros do noso patrimonio cultural e que lograr atraer cada ano a 
centos de visitantes ata o Concello de Porto do Son. 
 
Dada a relevancia deste asentamento, declarado Ben de Interese 
Cultural (BIC) pola Xunta de Galicia no ano 2011, faise preciso 
coñecer polo miúdo cal foi o resultado das actuacións promovidas 
no propio castro e no seu entorno. 
 
Por todo isto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta 
en Comisión: 
 
Que valoración fai a Consellería de Cultura, Educación e O.U. do 
resultado dos labores de acondicionamento e consolidación que se 
veñen de promover no Castro de Baroña? 
 
 
Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 31/07/2015 09:38:48 

 
Marisol Diaz Mouteira na data 31/07/2015 09:38:57 
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Javier Dorado Soto na data 31/07/2015 09:39:03 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 31/07/2015 09:39:16 

 
Jesus Goldar Guimil na data 31/07/2015 09:39:23 

 
Antonio Mouriño Villar na data 31/07/2015 09:39:36 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 31/07/2015 09:39:43 

 
Ramón Santos Pérez na data 31/07/2015 09:39:46 
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A Mesa do Parlamento 
 
Agustín Baamonde Díaz, Marisol Díaz Mouteira, Javier Dorado 
Soto, Hipólito Fariñas Sobrino, Jesús Goldar Güimil, Antonio 
Mouriño Villar, Marisol Piñeiro Martínez e Ramón Santos Pérez, 
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 

Os Camiños de peregrinación a Santiago de Compostela teñen 
influído notablemente na conformación da estrutura territorial, 
socioeconómica e cultural de Galicia, erixíndose na actualidade 
como un dos símbolos máis recoñecibles da nosa identidade como 
pobo e como imaxe iconográfica da nosa terra e da nosa cultura de 
cara ao exterior. 
 
Ao longo dos últimos anos a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 
ten dado importantísimos pasos no eido da protección integral dos 
Camiños de Santiago, en colaboración cos demais departamentos 
autonómicos e coa complicidade e o consenso dos entes e 
organismos afectados, que teñen permitido avanzar 
progresivamente na delimitación oficial das rutas recoñecidas 
legalmente, no que constitúe unha firme aposta pola protección do 
patrimonio galego máis senlleiro. 
 
Por todo isto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta 
en Comisión: 
 
Que valoración fai o Goberno galego dos avances que se teñen 
producido ao longo dos últimos anos no eido da protección dos 
Camiños de Santiago? 
 

 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 31/07/2015 09:42:14 

 
Marisol Diaz Mouteira na data 31/07/2015 09:42:22 

 
Javier Dorado Soto na data 31/07/2015 09:42:28 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 31/07/2015 09:42:36 

 
Jesus Goldar Guimil na data 31/07/2015 09:42:43 

 
Antonio Mouriño Villar na data 31/07/2015 09:42:51 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 31/07/2015 09:42:59 

 
Ramón Santos Pérez na data 31/07/2015 09:43:02 
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A Mesa do Parlamento 
 
Agustín Baamonde Díaz, Marisol Díaz Mouteira, Javier Dorado 
Soto, Hipólito Fariñas Sobrino, Jesús Goldar Güimil, Antonio 
Mouriño Villar, Marisol Piñeiro Martínez e Ramón Santos Pérez, 
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 

O sector do libro é fundamental para impulsar o desenvolvemento 
de toda sociedade e para garantir o acceso á cultura, á información 
e ao coñecemento por parte da nosa cidadanía.  
 
Nun escenario de enormes dificultades para todos os sectores 
culturais, é preciso que a Xunta continúe a desenvolver unha 
estratexia de apoio ao libro e a literatura galega coordinada e 
coherente coa realidade e coas necesidades actuais do sector en 
Galicia. 
 
Por este motivo, os deputados asinantes, formulan a seguinte 
pregunta en Comisión: 
 
Sobre que piares está a fundamentar o actual Goberno galego as 
súas políticas de apoio ao libro e a literatura galega? 
 
 
 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 31/07/2015 09:44:46 

 
Marisol Diaz Mouteira na data 31/07/2015 09:44:54 
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Javier Dorado Soto na data 31/07/2015 09:44:59 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 31/07/2015 09:45:08 

 
Jesus Goldar Guimil na data 31/07/2015 09:45:16 

 
Antonio Mouriño Villar na data 31/07/2015 09:45:23 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 31/07/2015 09:45:31 

 
Ramón Santos Pérez na data 31/07/2015 09:45:34 
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A Mesa do Parlamento 
 
Agustín Baamonde Díaz, Marisol Díaz Mouteira, Javier Dorado 
Soto, Hipólito Fariñas Sobrino, Jesús Goldar Güimil, Antonio 
Mouriño Villar, Marisol Piñeiro Martínez e Ramón Santos Pérez, 
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 

De entre as estratexias desenvolvidas habitualmente no ámbito 
cultural, unha das máis relevantes é a relativa á internacionalización 
e a proxección da creación e a produción cultural galega alén das 
nosas fronteiras.  
 
Neste sentido, ademais da habitual presenza da cultura galega nas 
principais feiras e mercados profesionais internacionais, nestes 
últimos anos establecéronse importantes alianzas estratéxicas que 
teñen permitido, por exemplo, a celebración en Galicia do Mercado 
das Industrias Culturais Atlánticas no ano 2013, a asistencia das 
industrias culturais galegas ao primeiro Mercado latinoamericano 
das Industrias Culturais do Sur, ou a celebración na nosa terra da 
edición 2014 da feira musical Womex, a máis importante no seu 
sector de actividade. 
 
Por estes motivos, co gallo de coñecer que novos pasos se están 
dando nesta senda, os deputados asinantes, formulamos a seguinte 
pregunta en Comisión: 
 
Cales son as principais estratexias que está a implementar a 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para 
mellorar a presenza a visibilidade e o posicionamento da cultura 
galega alén das nosas fronteiras? 
 
 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 31/07/2015 09:47:46 

 
Marisol Diaz Mouteira na data 31/07/2015 09:47:53 

 
Javier Dorado Soto na data 31/07/2015 09:47:59 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 31/07/2015 09:48:06 

 
Jesus Goldar Guimil na data 31/07/2015 09:48:13 

 
Antonio Mouriño Villar na data 31/07/2015 09:48:19 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 31/07/2015 09:48:25 

 
Ramón Santos Pérez na data 31/07/2015 09:48:28 
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A Mesa do Parlamento 
 
Agustín Baamonde Díaz, Marisol Díaz Mouteira, Javier Dorado 
Soto, Hipólito Fariñas Sobrino, Jesús Goldar Güimil, Antonio 
Mouriño Villar, Marisol Piñeiro Martínez e Ramón Santos Pérez, 
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 
presentou o pasado 26 de marzo ante o Consello da Xunta o 
informe do anteproxecto da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia; 
anteproxecto co que se aspira a substituír a Lei 8/1995, de 
Patrimonio Cultural de Galicia, simplificando a normativa existente 
nesta materia e tratando de recoller os avances nas políticas de 
xestión patrimonial acaecidos durante as dúas últimas décadas.  

 
Por este motivo os deputados asinantes, formulan a seguinte 
pregunta en Comisión: 
 
Que novidades e melloras se prevén coa elaboración dunha nova 
norma superior reguladora do patrimonio cultural galego?  
 

 

 
Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 31/07/2015 09:49:51 

 
Marisol Diaz Mouteira na data 31/07/2015 09:49:59 

 
Javier Dorado Soto na data 31/07/2015 09:50:05 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 31/07/2015 09:50:12 
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Jesus Goldar Guimil na data 31/07/2015 09:50:19 

 
Antonio Mouriño Villar na data 31/07/2015 09:50:25 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 31/07/2015 09:50:32 

 
Ramón Santos Pérez na data 31/07/2015 09:50:35 
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A Mesa do Parlamento 
 
Agustín Baamonde Díaz, Marisol Díaz Mouteira, Javier Dorado 
Soto, Hipólito Fariñas Sobrino, Jesús Goldar Güimil, Antonio 
Mouriño Villar, Marisol Piñeiro Martínez e Ramón Santos Pérez, 
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 

Como é sabido, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria xestiona de forma directa unha importante rede de 
museos e centros expositivos que se estenden ao longo de toda a 
xeografía galega. 
 
A través destes centros, a Consellería de Cultura non só 
desenvolve un notable labor de difusión das pezas e coleccións que 
atesouran (temporal ou permanentemente), senón que busca facer 
ademais destes espazos museísticos auténticos centros para 
acadar unha dinamización cultural activa do territorio no que se 
asentan, por medio dun intenso programa de actividade que abraca 
diferentes ámbitos.  
 
Por estes motivos, os deputados asinantes, formulan a seguinte 
pregunta en Comisión: 
 
Que valoración realiza o Goberno galego do labor de difusión e 
dinamización cultural que desenvolven os museos e centros 
expositivos que xestiona directamente a Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria?. 
 
 
Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 31/07/2015 09:52:00 
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Marisol Diaz Mouteira na data 31/07/2015 09:52:08 

 
Javier Dorado Soto na data 31/07/2015 09:52:13 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 31/07/2015 09:52:21 

 
Jesus Goldar Guimil na data 31/07/2015 09:52:28 

 
Antonio Mouriño Villar na data 31/07/2015 09:52:35 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 31/07/2015 09:52:43 

 
Ramón Santos Pérez na data 31/07/2015 09:52:46 
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A Mesa do Parlamento 
 
Agustín Baamonde Díaz, Marisol Díaz Mouteira, Javier Dorado 
Soto, Hipólito Fariñas Sobrino, Jesús Goldar Güimil, Antonio 
Mouriño Villar, Marisol Piñeiro Martínez e Ramón Santos Pérez, 
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 

Ao longo destes últimos anos a Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria, en colaboración con diversas institucións 
de dentro e fóra de Galicia, vén de dedicarlle unha relevante 
programación cultural á conmemoración daquelas efemérides e 
datas máis sinaladas que cada ano se conmemoran arredor da 
cultura galega, tratando de recuperar o labor e o legado dalgunhas 
das súas principais figuras e contribuíndo á difusión social dos máis 
relevantes fitos culturais da nosa historia. 
 
Ao abeiro destas programacións, nestes anos tense contribuído, por 
exemplo, a ampliar a difusión da obra ou do legado de figuras tan 
senlleiras como Rosalía de Castro, Luís Seoane, Gonzalo Torrente 
Ballester, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Celso Emilio Ferreiro, 
Frei Rosendo Salvado, Álvaro Cunqueiro, Francisco Asorey, Víctor 
Said Armesto ou Ramón de Valenzuela (por mencionar só a algúns 
deles), sempre co gallo da conmemoración de aniversarios 
significativos relacionados con acontecementos relevantes da súa 
vida ou obra.  
 
A estas programacións específicas se suma, ademais, o programa 
cultural que cada ano se realiza para o recoñecemento conxunto da 
figura á que a Real Academia Galega acorda dedicarlle o Día das 
Letras Galegas. 
 
Por este motivo, os deputados asinantes, formulan a seguinte 
pregunta en Comisión: 
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Que actuacións está a promover a Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria orientadas a apoiar o 
coñecemento e a valoración social das principais figuras ou fitas 
relacionadas coa cultura galega que se conmemoran nestes anos? 
 
 
Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 31/07/2015 09:54:14 

 
Marisol Diaz Mouteira na data 31/07/2015 09:54:24 

 
Javier Dorado Soto na data 31/07/2015 09:54:29 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 31/07/2015 09:54:37 

 
Jesus Goldar Guimil na data 31/07/2015 09:54:43 

 
Antonio Mouriño Villar na data 31/07/2015 09:54:51 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 31/07/2015 09:55:03 

 
Ramón Santos Pérez na data 31/07/2015 09:55:06 
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A Mesa do Parlamento 
 
Agustín Baamonde Díaz, Marisol Díaz Mouteira, Javier Dorado 
Soto, Hipólito Fariñas Sobrino, Jesús Goldar Güimil, Antonio 
Mouriño Villar, Marisol Piñeiro Martínez e Ramón Santos Pérez, 
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 

Logo de ter dado os seus primeiros pasos como espazo cultural de 
referencia en Galicia, a Cidade da Cultura está a demostrar día a 
día o seu potencial como plataforma para a dinamización da cultura 
no noso país e para a proxección dun sector cultural galego 
moderno, creativo e innovador. 
 
Deste xeito, de acordo co plan estratéxico que lle foi trazado, a 
Cidade da Cultura está a centrar a súa actividade en tres eixos 
fundamentais: a cultura, a tecnoloxía e o emprendemento, actuando 
como complemento para a dinamización, a proxección e o fomento 
da actividade creativa e produtiva no ámbito cultural en toda Galicia. 
 
Por estes motivos, os deputados assinantes, formulamos a seguinte 
pregunta en Comisión: 
 
Que valoración fai a Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria do papel que está a desenvolver a Cidade 
da Cultura de Galicia como plataforma para avanzar na 
consolidación do conxunto do tecido cultural galego? 
 
 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 31/07/2015 09:56:32 

 
Marisol Diaz Mouteira na data 31/07/2015 09:56:40 
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Javier Dorado Soto na data 31/07/2015 09:56:46 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 31/07/2015 09:56:53 

 
Jesus Goldar Guimil na data 31/07/2015 09:57:01 

 
Antonio Mouriño Villar na data 31/07/2015 09:57:07 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 31/07/2015 09:57:13 

 
Ramón Santos Pérez na data 31/07/2015 09:57:16 
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A Mesa do Parlamento 
 
Agustín Baamonde Díaz, Marisol Díaz Mouteira, Javier Dorado 
Soto, Hipólito Fariñas Sobrino, Jesús Goldar Güimil, Antonio 
Mouriño Villar, Marisol Piñeiro Martínez e Ramón Santos Pérez, 
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 

A Xunta de Galicia afirma que un dos seus principais obxectivos no 
ámbito cultural é tratar de garantir o acceso cidadán a unha oferta 
cultural de calidade en Galicia que sexa, ademais, o máis accesible, 
desestacionalizada e diversa posible.  
 
Neste sentido, unha das canles máis estables para a distribución e 
a exhibición da produción cultural galega nos ámbitos das artes 
escénicas e da música na nosa terra é a constituída pola Rede 
Galega de Teatros e Auditorios, pola Rede Galega de Música ao 
Vivo e pola Rede Galega de Salas. Tres circuitos, coordinados pola 
Agadic, a través dos que se desenvolve ano tras ano unha ampla 
programación musical e escénica conxunta en concellos de toda a 
xeografía galega; programación á que se unen, ademais, outros 
diversos programas que contribúen tamén a mellorar a oferta 
cultural en rede que se desenvolve ao longo dos doce meses do 
ano no noso territorio. 
 
Ao abeiro do anterior, os deputados asinantes formulan a seguinte 
pregunta en Comisión: 
 
Que valoración fai o Goberno Galego da repercusión da oferta 
cultural en rede promovida pola Axencia Galega das Industrias 
Culturais en colaboración con concellos e entidades culturais 
diversas de toda Galicia? 
 
 
Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 31/07/2015 09:58:54 

 
Marisol Diaz Mouteira na data 31/07/2015 09:59:05 

 
Javier Dorado Soto na data 31/07/2015 09:59:11 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 31/07/2015 09:59:19 

 
Jesus Goldar Guimil na data 31/07/2015 09:59:26 

 
Antonio Mouriño Villar na data 31/07/2015 09:59:32 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 31/07/2015 09:59:47 

 
Ramón Santos Pérez na data 31/07/2015 09:59:49 
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A Mesa do Parlamento 
 
Agustín Baamonde Díaz, Marisol Díaz Mouteira, Javier Dorado 
Soto, Hipólito Fariñas Sobrino, Jesús Goldar Güimil, Antonio 
Mouriño Villar, Marisol Piñeiro Martínez e Ramón Santos Pérez, 
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 
está a impulsar, como un dos seus obxectivos prioritarios entre as 
múltiples áreas de acción da súa competencia, a coordinación do 
sistema bibliotecario de Galicia. 
 
Neste sentido,  baixo a coordinación da Subdirección Xeral de 
Bibliotecas, a Consellería impulsa toda unha serie de actuacións 
nestes centros que abranguen actividades de mellora das 
coleccións e equipamentos, de formación de persoal, ou de 
dinamización cultural, animación á lectura e fomento do libro 
galego, entre outras, coa finalidade última de aumentar a calidade, 
a eficiencia e a proxección dos centros que conforman a chamada 
Rede de Bibliotecas de Galicia, así como de contribuír ao continuo 
desenvolvemento e mellora dos servizos que lle prestan á cidadanía 
galega. 
 
Neste contexto, faise preciso coñecer como se están a materializar 
na práctica as principais actuacións e as distintas liñas estratéxicas 
que desenvolve a Consellería na actualidade para garantir e 
impulsar o funcionamento do Sistema de Bibliotecas de Galicia, 
nomeadamente no referido á progresiva mellora da Rede de 
Bibliotecas Públicas de Galicia e da Biblioteca de Galicia da Cidade 
da Cultura, cabeceira desta rede. 
 
Por todo elo, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta 
en Comisión: 
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Que actuacións está a desenvolver a Consellería de Cultura,  
Educación e Ordenación Universitaria para tratar de continuar 
impulsando e dinamizando a Rede de Bibliotecas de Galicia? 
 
 
Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 31/07/2015 10:01:25 

 
Marisol Diaz Mouteira na data 31/07/2015 10:01:34 

 
Javier Dorado Soto na data 31/07/2015 10:01:40 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 31/07/2015 10:01:46 

 
Jesus Goldar Guimil na data 31/07/2015 10:01:52 

 
Antonio Mouriño Villar na data 31/07/2015 10:01:59 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 31/07/2015 10:02:05 

 
Ramón Santos Pérez na data 31/07/2015 10:02:08 
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A Mesa do Parlamento 
 
Agustín Baamonde Díaz, Marisol Díaz Mouteira, Javier Dorado 
Soto, Hipólito Fariñas Sobrino, Jesús Goldar Güimil, Antonio 
Mouriño Villar, Marisol Piñeiro Martínez e Ramón Santos Pérez, 
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 

A Xunta de Galicia, fundamentalmente por medio da súa Dirección 
Xeral de Patrimonio Cultural, desenvolve un importante labor de 
coordinación, planificación e execución de actuacións no ámbito 
patrimonial, co único fin de velar polo cumprimento en Galicia das 
máximas garantías para a súa protección e salvagarda.  
 
Un labor complexo para o que se fai imprescindible tanto a 
colaboración do resto de Administracións Públicas con 
competencias na materia, como a implicación e a responsabilidade 
dos propietarios dos bens que integran este amplo acervo 
patrimonial, sen esquecer a necesaria concienciación da sociedade 
no seu conxunto de cara á súa defensa e protección. 
 
Por este motivo, os deputados asinantes, formulan a seguinte 
pregunta en Comisión: 
 
Cales son as principais actuacións de protección e conservación do 
patrimonio cultural galego que está a promover a Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria? 
 
 
Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 31/07/2015 10:03:36 
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Marisol Diaz Mouteira na data 31/07/2015 10:03:44 

 
Javier Dorado Soto na data 31/07/2015 10:03:50 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 31/07/2015 10:03:56 

 
Jesus Goldar Guimil na data 31/07/2015 10:04:03 

 
Antonio Mouriño Villar na data 31/07/2015 10:04:09 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 31/07/2015 10:04:16 

 
Ramón Santos Pérez na data 31/07/2015 10:04:18 
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A Mesa do Parlamento 
 
Agustín Baamonde Díaz, Marisol Díaz Mouteira, Javier Dorado 
Soto, Hipólito Fariñas Sobrino, Jesús Goldar Güimil, Antonio 
Mouriño Villar, Marisol Piñeiro Martínez e Ramón Santos Pérez, 
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 

O fomento da lectura, como vehículo fundamental para a 
adquisición de coñecementos e como fonte de lecer, así como a 
conformación de hábitos lectores entre a nosa cidadanía -moi 
especialmente entre as xeracións máis novas-, constitúen unha 
tarefa común de toda a sociedade na que teñen un papel 
fundamental as institucións culturais e educativas, así como as 
propias familias, debendo constituír tamén unha das áreas 
prioritarias no ámbito das políticas de acción cultural.  
 
Neste sentido, no que respecta ás competencias da Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a aposta realizada 
ao longo dos últimos anos por este departamento da Xunta de 
Galicia a prol do reforzo do papel da lectura en todos os estratos 
que conforman a nosa sociedade, ten o seu claro reflexo en toda 
unha serie de programas e actividades destinadas a achegarlle aos 
nosos cidadáns e cidadás o libro galego dunha forma o máis 
atractiva e lúdica posible, co fin de impulsar o hábito da lectura en 
Galicia e crear novos lectores e lectoras. 
 
Por estes motivos, os deputados asinantes, formulamos a seguinte 
pregunta en Comisión: 
 
Sobre que eixos fundamentais está a xirar a aposta da Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria polo fomento e a 
dinamización da lectura no noso territorio? 
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Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Agustín Baamonde Díaz na data 31/07/2015 10:06:01 

 
Marisol Diaz Mouteira na data 31/07/2015 10:06:09 

 
Javier Dorado Soto na data 31/07/2015 10:06:15 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 31/07/2015 10:06:25 

 
Jesus Goldar Guimil na data 31/07/2015 10:06:31 

 
Antonio Mouriño Villar na data 31/07/2015 10:06:37 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 31/07/2015 10:06:44 

 
Ramón Santos Pérez na data 31/07/2015 10:06:47 
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A Mesa do Parlamento 
 
Agustín Baamonde Díaz, Marisol Díaz Mouteira, Javier Dorado 
Soto, Hipólito Fariñas Sobrino, Jesús Goldar Güimil, Antonio 
Mouriño Villar, Marisol Piñeiro Martínez e Ramón Santos Pérez, 
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte 
pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 

A Agadic desenvolve un importante papel para o impulso e 
consolidación do tecido empresarial cultural galego, para a 
dinamización cultural en Galicia e para a promoción da proxección 
exterior dos nosos creadores e creadoras e da súa produción 
cultural.  
 
Entre os diversos medios instrumentais que a Agadic utiliza para 
acadar estes obxectivos e incidir no conxunto do tecido cultural 
galego, atópase tamén a actividade que desenvolven o Centro 
Dramático Galego e o Centro Coreográfico Galego (que forman 
parte da súa estrutura como unidades públicas de produción e 
distribución de espectáculos), así como o Centro Galego de Artes 
da Imaxe (que pasou a integrarse na Axencia Galega de Industrias 
Culturais en virtude do Decreto 88/2013, do 30 de maio). 
 
Ao abeiro do anterior, os deputados asinantes, formulan a seguinte 
pregunta en Comisión: 
 
Que valoración fai o Goberno galego da actividade desenvolvida 
polos centros dependentes da Axencia Galega das Industrias 
Culturais? 
 
 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015 
 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Agustín Baamonde Díaz na data 31/07/2015 10:08:29 

 
Marisol Diaz Mouteira na data 31/07/2015 10:08:36 

 
Javier Dorado Soto na data 31/07/2015 10:08:41 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 31/07/2015 10:08:48 

 
Jesus Goldar Guimil na data 31/07/2015 10:08:57 

 
Antonio Mouriño Villar na data 31/07/2015 10:09:06 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 31/07/2015 10:09:12 

 
Ramón Santos Pérez na data 31/07/2015 10:09:15 
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Á Mesa do Parlamento 

Antón Sánchez García, deputado pertencente ao Grupo Parlamentar da 

Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), ao abeiro do disposto no 

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

súa resposta oral en Comisión. 

 

En campaña electoral para as municipais, o candidato do Partido Popular á 

alcaldía de Noia, o deputado no Parlamento galego Santiago Freire, prometeu 

dragar a canle de acceso ao interior da ría para mellorar a navegabilidade até o 

peirao do Marqués. O alcaldable, aseguraba que a actuación sería levada a 

cabo por Portos de Galicia, cun custe previsto de 2,8 millóns de euros e coa 

implicación do goberno central a través de Costas do Estado para o que 

existiría xa unha partida de 1,2 millóns de euros para actuar este mesmo ano 

entre a rotonda da ponte de O Campo e o Peirao do Marqués e o Malecón 

Gasset. 

 

Por todo o exposto Alternativa Galega de Esquerda presenta as seguintes 

preguntas para resposta oral en Comisión: 

 

1) Que información ten a  Xunta de Galicia sobre o proxecto orzamentado 

por Portos de Galicia para a ría de Noia? 

2) Pensa a Xunta de Galicia incluir a partida desa da actuación no 

orzamento do ano 2016? 

3) Cando pensa executar a Xunta de Galicia a primeira fase xa 

orzamentada, segundo o deputado Santiago Freire, sobre a rotonda da 

rúa do Ferrador e a Pasarela de madeira do Malecón Gasset? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015. 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado do G.P. da AGE. 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Anton Sánchez García na data 31/07/2015 11:01:26 
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Á Mesa do Parlamento 
 
Hipólito Fariñas Sobrino, Pedro Arias Veira, Moisés Blanco 
Paradelo, Berta Pérez Hernández, Cristina Romero Fernández, 
Francisco Santos Regueiro, Miguel Tellado Filgueira e Gonzalo 
Trenor López, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 
152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan a 
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión 
 
Exposición de motivos 
Os continuos e incesantes incrementos do custe do recibo que 
caracterizaron ao sistema enerxético nacional representaron e 
representan unha das principais preocupacións á hora de adoptar 
decisións e programas de actuación no neste eido.  
 
As políticas desenvolvidas polo goberno galego para conseguir un 
sistema enerxético sostible, con garantía de subministro e a prezos 
razoables foron un obxectivo de prioridade desde o primeiro 
momento.  
 
Despois de unha profunda reforma do sistema eléctrico nacional e 
dunha loita sen cuartel para paliar o asfixiante déficit de tarifa 
acumulado e que seguía medrando ano tras ano, parece razoable 
pensar que as políticas en materia enerxética deben ir dirixidas á 
baixada dos prezos da enerxía e a facilitar o acceso das familias a 
este servizo básico. 
 
Poñer en marcha o uso de enerxías alternativas, principalmente 
renovables, é unha das formas de conseguir diminucións de prezos 
e a redución da presenza de fontes non consideradas limpas. Pero, 
ao mesmo tempo, necesitamos abordar outras medidas 
complementarias encamiñadas á mellora da eficiencia, como a 
rehabilitación de vivendas.  Neste sentido, son moitos os informes 
que sinalan as grandes deficiencias estruturais dos fogares, dado 
que máis do 50% foron construídos sen criterio algún de  eficiencia 
enerxética, e un 16% presentan humidades, goteiras ou están sen 
illamento. 
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Por este motivo, resulta considerablemente alta a cantidade de 
enerxía necesaria para conseguir, despois de todo, uns resultados 
que deberían ser obtidos con moito menor consumo. 
 
Nesta lexislatura foron variadas as iniciativas da Xunta de Galicia, 
por medio da Consellería de Economía e Industria e da Dirección 
Xeral de Minas, destinadas tanto á mellora das condicións das 
edificacións e dos seus elementos construtivos e dotacionais coma 
ao desenvolvemento de enerxías limpas do tipo da xeotermia, 
aerotermia, biomasa ou solar térmica. 
 
Recentemente, tivemos noticia da posta en escena do “Plan de 
aforro e eficiencia enerxética nas vivendas galegas” destinado á 
racionalización, e polo tanto diminución, dos recursos económicos 
que as familias e fogares galegos teñan que dedicar ao pago das 
súas facturas relacionadas co consumo enerxético, ao tempo que 
se colabora coa sustentabilidade medio ambiental evitando 
emisións de CO2.  
 
Por todo o exposto, os deputados abaixo asinantes presentan a 
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión: 
 
1.- Que valoración fai a Xunta de Galicia das medidas concretas 
contidas no “Plan de aforro e eficiencia enerxética nas vivendas 
galegas? 
 
2.- Que impacto terán estas medidas na economía galega? 
 
3.- Que impacto terán as medidas incluídas no Plan na creación de 
emprego na comunidade autónoma? 
  
 
Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2011 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
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Hipólito Fariñas Sobrino na data 31/07/2015 11:22:57 

 
Pedro Manuel Arias Veira na data 31/07/2015 11:23:24 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 31/07/2015 11:23:46 

 
Berta Pérez Hernández na data 31/07/2015 11:24:08 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 31/07/2015 11:24:37 

 
Jose Francisco Santos Regueiro na data 31/07/2015 11:24:53 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 31/07/2015 11:25:07 

 
Gonzalo Trenor Lopez na data 31/07/2015 11:25:28 
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Á Mesa do Parlamento 
  

 

Pablo García García, Raúl Fernández Fernández e José Ramón Val 

Alonso, deputados  pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 

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

Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta 

oral en Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandería e Montes. 

 

O persoal do Distrito Forestal XVI (Deza, Tabeirós-Terra de Montes) en 

reiteradas ocasións vén manifestando, tanto publicamente como de xeito 

interno, as deficiencias de funcionamento e organización que está a padecer 

este operativo. 

 

Acusan á máximo responsable de abuso de poder, de que os seus horarios 

non se axustan á legalidade, de que coa actual organización das quendas  

fai que queden moitos días postos sen cubrir, brigadas inoperativas, etc. 

 

Estas denuncias, en teoría, xa deberían haber sido abordadas pola 

Consellería de Medio Rural, posto que esta xa anunciou fai meses a 

apertura de unha investigación ó respecto, non obstante os traballadores 

non son coñecedores de que se levase a cabo ningún tipo de investigación. 

 

Polo exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:. 

 

1.ª) Cales son os resultados da investigación levada a cabo por Medio Rural 

sobre os problemas de organización do Distrito Forestl XVI? 

 

2.ª) Que medidas tomou ó respecto a Xunta de Galicia? 

 

3.ª) Considera a Xunta de Galicia que esta é a mellor maneira de enfrontar 

o período de máximo risco de incendios? 
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4.ª) Que experiencia na extinción de incendios acredita o máximo 

responsable do Distrito XVI? 

 

 Pazo do Parlamento, 31 de xullo de 2015 

 

  Asdo.: Pablo García García 

 Raúl Fernández Fernández  

 José Ramón Val Alonso 

  Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

119882



 
 

 

 

 

Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Parlamentario 

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

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Pablo García García na data 31/07/2015 11:38:38 
 

Raúl Fernández Fernández na data 31/07/2015 11:38:53 
 

José Ramón Val Alonso na data 31/07/2015 11:38:59 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Ricardo Vicente Docasar Docasar, María Concepción Burgo López,  

Emilio Vázquez Blanco, deputados e deputada pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

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

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión 4.ª, 

Educación e Cultura. 
 

Está a punto de rematar o prazo de matriculación ordinario nos ciclos 

da  Formación Profesional, e pensamos que é pois un momento acaído 

para facer un balance sosegado do acontecido nestas semanas. 

 

Somos dos que pensamos que a Formación Profesional conta hoxe en 

día con máis prestixio social do que nunca tivo na súa historia, e serían  

moitas as razóns para explicalo.  

 

É certo  que a FP ten hoxe máis alumnado ca nunca, debido tamén en  

boa parte a motivos conxunturais. 

  

Chega á FP xente procedente da universidade, chega á FP xente que 

estando no paro aproveita para seguir formándose,  e chega mesmo á 

FP xente con abundante experiencia profesional, pero que non conta 

cunha titulación para poder seguir traballando. 

 

Non temos tampouco ningunha dúbida de que a pesares da crise  o 

nivel de emprego  que proporcionan os estudos de FP segue a ser  

razoablemente bo se o comparamos con outras ensinanzas, e de aí a 

grande demanda que ten.  

 

Contamos con  centros educativos que imparten moi boa FP ( sexan IES 

ou Centros Integrados), e  que teñen gañado merecidamente nos 

últimos 20 anos un merecido prestixio. 

 

E contamos tamén, e así hai que recoñecelo, co magnífico traballo que 

están levando a cabo os profesores e profesoras que imparten esas 

ensinanzas, a pesares dos recortes sufridos e a pesares do 

empeoramento claro das condicións laborais e profesionais sufridas 
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polo colectivo docente nos últimos anos.  

  

É certo asemade que o Grupo Popular e os seus máximos responsables 

na actualidade teñen falado moito dunha “suposta revolución 

silenciosa” iniciada no “máxico ano 9” da era Feijóo, esquecendo ou 

minguneando o traballo desenvolvido a prol da Formación Profesional 

ao longo dos últimos tempos por persoas como Antonio Peleteiro, José 

Luis Mira, Mar Marsó, Luísa Casas ou Antonio Vázquez, que fixeron 

moito e bo pola FP nos últimos anos. 

 

Entende o Grupo Socialista que a FP é absolutamente clave para a boa 

marcha do noso país, e por iso os deputados e deputada asinantes 

preguntan:  

 

Cántos Ciclos de Formación Profesional foron pechados en 

Galicia este verán por falta de alumnado, e especificados provincia a 

provincia  ?    

 

 

     Pazo do Hórreo, 31 de xullo de 2015 

 

 Asdo.: Ricardo Vicente Docasar Docasar 

     María Concepción Burgo López 

  Emilio Vázquez Blanco 

  Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 31/07/2015 11:51:14 

 
María Concepción Burgo López na data 31/07/2015 11:51:22 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 31/07/2015 11:51:23 
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Á Mesa do Parlamento 
 

José Manuel Balseiro Orol, Marisol Piñeiro Martínez, Rosa 
Oubiña Solla, Javier Guerra Fernández, Vidal Martínez-Sierra 
López, Berta Pérez Hernández, Herminia Pouso Maneiro e 
Gonzalo Trenor López, deputados e deputadas do Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 
152 e concordantes do Regulamento da Cámara presentan, ante 
esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 
Comisión. 
 
A Xunta está a colaborar coa Asociación Galega de Carpintería de 
Ribeira (Agalcari) na elaboración do Plan Estratéxico deste sector 
para impulsar e manter viva a construción naval tradicional en 
madeira. 
 
Os estaleiros de embarcacións tradicionais e o froito da súa 
actividade representan un elemento de considerable valor como 
patrimonio cultural vinculado ao mundo do mar. 
 
A súa potenciación permitirá ademais conservar unha herdanza 
importantísima da nosa cultura marítima pero tamén salientar outros 
aspectos como os medio ambientais e sociais. 
 
Manter viva a construción naval en madeira tanto de buques 
profesionais -de pesca e da batea- como de lecer -modernos e 
réplicas de tradicionais é un obxectivo loable. 

En relación con este asunto, os deputados asinantes, formulan as 
seguintes preguntas: 

1. En que consiste o plan estratéxico de carpintería de ribeira? 
 

2. Que accións se desenvolven ou teñen previsto desenvolver ao 
abeiro do mesmo? 
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3. Que valoración fai o Goberno galego deste tipo de iniciativas? 
 

 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Manuel Balseiro Orol na data 31/07/2015 12:25:00 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 31/07/2015 12:25:09 

 
Rosa Oubiña Solla na data 31/07/2015 12:25:13 

 
Javier Jorge Guerra Fernández na data 31/07/2015 12:25:18 

 
Vidal Martínez-Sierra López na data 31/07/2015 12:25:28 

 
Berta Pérez Hernández na data 31/07/2015 12:25:35 

 
María Herminia Pouso Maneiro na data 31/07/2015 12:25:42 

 
Gonzalo Trenor Lopez na data 31/07/2015 12:25:51 
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Á Mesa do Parlamento 
 

José Manuel Balseiro Orol, Marisol Piñeiro Martínez, Rosa 
Oubiña Solla, Javier Guerra Fernández, Vidal Martínez-Sierra 
López, Berta Pérez Hernández, Herminia Pouso Maneiro e 
Gonzalo Trenor López, deputados e deputadas do Grupo 
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 
152 e concordantes do Regulamento da Cámara presentan, ante 
esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 
Comisión. 
 
Os estaleiros de embarcacións tradicionais e o froito da súa 
actividade representan un elemento de considerable valor como 
patrimonio cultural vinculado ao mundo do mar. 
 
A potenciación deste sector, permitirá conservar unha herdanza 
importantísima da nosa cultura marítima pero tamén salientar outros 
aspectos como os medio ambientais e sociais. 
 
Con esta filosofía, promoveuse un ambicioso proxecto denominado  
DORNA (Desenvolvemento Organizado e Sustentable de Recursos 
no Noroeste Atlántico) que serviu de impulso e mellora dos 
estaleiros da construción naval en madeira. 

Para coñecer máis sobre o desenvolvemento desta iniciativa, os 
deputados asinantes, formulan as seguintes preguntas: 

1. Ademais da Consellería do Medio Rural e do Mar que outros 
socios forman parte desta iniciativa? 

 
2. En que consiste este proxecto? 

 
3. Cales foron as principais accións desenvolvidas no marco 

deste proxecto? 
 
 
 

119888



 

 

 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR  

DE GALICIA 

Rúa do Hórreo, 63 

 15702 Santiago de Compostela 

 T. 981 551 510 

 F. 981 551 422  

 gp-pp@parlamentodegalicia.es 

 www.ppdegalicia.com 

 

 

4. Que valoración fai do desenvolvemento deste plan e dos 
obxectivos acadados? 

  
 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Manuel Balseiro Orol na data 31/07/2015 12:34:13 

 
Maria de la Soledad Piñeiro Martinez na data 31/07/2015 12:34:21 

 
Rosa Oubiña Solla na data 31/07/2015 12:34:24 

 
Javier Jorge Guerra Fernández na data 31/07/2015 12:34:31 

 
Vidal Martínez-Sierra López na data 31/07/2015 12:34:37 

 
Berta Pérez Hernández na data 31/07/2015 12:34:43 

 
María Herminia Pouso Maneiro na data 31/07/2015 12:34:51 

 
Gonzalo Trenor Lopez na data 31/07/2015 12:34:58 
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A Mesa do Parlamento 
 
Santiago Freire Abeijón, Jaime Castiñeira Broz, Jesús Goldar 
Güimil, Alejandro Gómez Alonso, Antonio Mouriño Villar, 
Enrique Novoa López, Francisco Santos Regueiro e Daniel 
Varela Suanzes-Carpegna, deputados do Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 
Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral  en 
Comisión. 
   
Coa aprobación do Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa 2009-2015, a 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas daba 
cumprimento ás obrigas establecidas pola Directiva Marco da Auga 
en relación coa xestión das súas concas hidrográficas, e convertía a 
Galicia na segunda Comunidade de España, tras Cataluña, en 
aprobar este valioso instrumento de planificación, xestión e 
ordenación dos recursos hídricos.  
 
Desde entón, son moitas as medidas que se teñen desenvolvido ao 
abeiro deste plan para mellorar o estado das masas de auga e dar 
resposta ás demandas da poboación.  

 
Nesta liña, e para dar continuidade a este traballo, o pasado mes de 
xaneiro, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas, a través de Augas de Galicia, publicaba no Diario 
Oficial de Galicia a resolución pola que se anunciaba a apertura do 
período de consulta pública do documento de revisión do Plan 
Hidrolóxico da demarcación de Galicia Costa para o período 2015-
2021. Unha consulta pública coa que o Goberno galego pretende 
facilitar e fomentar a participación da poboación na elaboración 
desta importante ferramenta de planificación que marcará a 
estratexia a seguir en materia de auga ata o ano 2021.  

 
Polo exposto, os deputados asinantes, formulan as seguintes 
preguntas: 
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1. Qué balance fai o Goberno galego do plan hidrolóxico 2009/ 
2015? 

 
2. En qué estado de tramitación se atopa o novo plan hidrolóxico 

2015/2021? 
 

3. Cales son as principais medidas neste novo plan? 
 
 
 
Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Santiago Freire Abeijón na data 31/07/2015 13:48:35 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 31/07/2015 13:48:45 

 
Jesus Goldar Guimil na data 31/07/2015 13:48:52 

 
Alejandro Gómez Alonso na data 31/07/2015 13:49:04 

 
Antonio Mouriño Villar na data 31/07/2015 13:49:11 

 
Enrique Novoa López na data 31/07/2015 13:49:19 

 
Jose Francisco Santos Regueiro na data 31/07/2015 13:49:26 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 31/07/2015 13:49:33 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María do Carme Adán Villamarín e Francisco Xesús Jorquera Caselas, 

deputada e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), 

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para 

a súa resposta oral en comisión 6ª.  

 

A recente presentación por parte do Presidente galego do “Plan social contra a 

desigualdade” recoñece a situación de pobreza e desigualdade xerada en Galiza nos 

últimos anos. As políticas de recortes e mal chamada “austeridade” implementadas polo 

goberno galego só contribuíron a poñer en risco a miles de persoas e a aumentar o risco 

de que esas penurias económicas se transmitan ás xeracións máis novas. O propio 

goberno recoñece que 622.066 persoas atópanse en Galiza en risco de pobreza ou 

exclusión social, e un de cada catro fogares con menores está nesta situación, así como a 

metade das familias monoparentais. 

 

De feito, durante aumentou a dificultade de moitas persoas e familias para atender 

aos gastos cotiás de pago de facturas como  subministro enerxético, eléctrico e de gas. 

En concreto en Galiza un total de 187.119, o 18 % do total, teñen dificultades para 

aboar as súas facturas enerxéticas (gas, auga, electricidade, calefacción...) ao ter que 

dedicar máis do 10 % dos seus ingresos ao pago deses recibos. Este feito é a chamada 

pobreza enerxética que demanda accións accións políticas decididas e concretas para 

combater está lamentábel situación.  
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Por todo isto, e ante a presentación de dito Plan, formulamos as seguintes 

cuestións:  

 

1. Que orzamento vai dedicar o goberno galego a erradicar a pobreza enerxética 

en Galiza? 

2.  Que tipo de medidas ou accións ten pensado o goberno implementar para 

garantir erradicar a pobreza enerxética? 

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

Asdo.: Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 31/07/2015 15:10:03 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 31/07/2015 15:10:06 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María do Carme Adán Villamarín e Francisco Xesús Jorquera Caselas, 

deputada e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), 

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para 

a súa resposta oral en comisión.  

 

A recente presentación por parte do Presidente galego do “Plan social contra a 

desigualdade” recoñece a situación de pobreza e desigualdade xerada en Galiza nos 

últimos anos. As políticas de recortes e mal chamada “austeridade” implementadas polo 

goberno galego só contribuíron a poñer en risco a miles de persoas e a aumentar o risco 

de que esas penurias económicas se transmitan ás xeracións máis novas. O propio 

goberno recoñece que 622.066 persoas atópanse en Galiza en risco de pobreza ou 

exclusión social, e un de cada catro fogares con menores está nesta situación, así como a 

metade das familias monoparentais. 

 

Por todo isto, e ante a presentación de dito Plan, formulamos as seguintes 

cuestións:  

 

1. Que orzamento vai dedicar o goberno galego a erradicar a pobreza en Galiza? 

2. Que orzamento en concreto vai dedicar o goberno para garantir o acceso á 

vivenda? 

3. Que tipo de medidas ten pensado o goberno implementar para garantir o acceso  

á vivenda? 
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4. Que orzamento vai dedicar o goberno para erradicar a pobreza enerxética? 

5. Que medidas vai adoptar o goberno para a inserción laboral de persoas en risco 

de exclusión? 

6. Que medidas concretas vai adoptar o goberno para as persoas en situación de 

desemprego en risco de exclusión? 

7. Que medidas concretas vai adoptar o goberno para os mozos e mozas de entre 

16 e 24 años que presentan unha taxa máis elevada de pobreza?  

 

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2015 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

Asdo.: Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 31/07/2015 15:05:39 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 31/07/2015 15:05:46 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Abel Losada Alvarez, José Manuel Gallego Lomba, Raúl Fernández 

Fernández, Patricia Vilán Lorenzo e José Antonio Sánchez Bugallo, 

deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras 

Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

A política de recortes da Xunta de Galicia presidida polo Sr. Feijóo tense 

manifestado en tódolos eidos da acción pública; especialmente, pero non 

só, no ámbito dos servizos públicos básicos, sanidade, educación e 

benestar.  As inversións de capital, e polo tanto a reactivación económica, 

teñen sufrido tamén moito. 

 

A consellería coñecida como MATI, máis alá da publicidade e a 

propaganda, ten reducido as súas inversións moi intensamente. As razóns 

esgrimidas polo goberno Feijóo son sempre as mesmas, a herdanza 

recibida. Pero atopámonos con moitos casos en que os recortes nas 

inversións dos capítulos VI e VII dos orzamentos teñen que ver con 

decisións político - partidarias que teñen moi pouco que ver cos orzamentos 

dispoñibles.  

     

O último caso que temos coñecido, na nosa opinión de extrema gravidade, 

é o feito de que a Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia, retira ao 

concello de Nigrán 800.000 euros para unha traída de auga e varios 

saneamentos. A situación é tan grave que tódolos grupos do concello, 

incluído o PP, apoian demandar a Augas de Galicia se non rectifica esa 

decisión. 

 

Estas inversións, por importe de 800.000 euros, foron outorgadas ao 

concello de Nigrán por Augas de Galicia no ano 2013, a través de un 

convenio asinado entre o conselleiro Agustín Hernández o e anterior 

alcalde de Nigrán, do Partido Popular, para asumir un proxecto de 

abastecemento de auga e varios tramos de saneamento en distintos puntos 

do mesmo. 

 

119896



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

A pesar de que o actual Goberno municipal considera prioritario o proxecto 

tramitado polo anterior goberno, de feito foi incluído no primeiro Pleno 

ordinario, tres días despois de que a propia Consellería de Medio 

Ambiente, Territorio e Infraestruturas autorizase as obras a través da 

Axencia Galega de Infraestruturas, pero inexplicablemente dúas semanas 

despois se modifica esta decisión e a consellería comunica ao concello ó 

pasado mércores, día 29 de xuño, a resolución do convenio por 

"incumprimentos" relacionados cos prazos de tramitación. 

 

Prazos que era imposible adiantar xa que a autorización da Axencia Galega 

de Infraestruturas do Servizo Provincial de Pontevedra da propia 

Consellería do Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas para aprobar o 

proxecto non chegou ao concello de Nigrán ata o 13 de xullo de 2015. 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. É consciente a Xunta de Galicia da importancia que nun contexto de 

crise teñen as inversións públicas a hora de reactivar a economía, e 

polo tanto, xerar emprego? 

 

2. É consciente a Xunta de Galicia das graves carencias 

medioambientais que soporta o noso territorio no ámbito do 

saneamento en áreas de poboación dispersa con elevada densidade? 

 

3. É consciente a Xunta de Galicia das graves carencias existentes en 

moitas zonas do noso territorio no subministro e abastecemento de 

auga en áreas de poboación dispersa con elevada densidade? 

 

4. Tendo en conta estas carencias, dende logo no concello de Nigrán. 

Cal é a razón da resolución do convenio do ano 2013 co concello de 

Nigrán por importe de 800.000 euros, asinado entre o conselleiro 

Agustín Hernández o e anterior alcalde de Nigrán, do Partido 

Popular, para asumir un proxecto de abastecemento de auga e varios 

tramos de saneamento en distintos puntos do mesmo? 

 

5. Agora anuncian que estes 800.000 € foron destinados a outras obras, 

cales son? 
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6. Si o prazo para facer as obras en Nigrán eran imposibles de cumprir, 

cómo é posible que sexa posible cumprilos en outro concello? 

 

7. Ten algo que ver esta resolución co cambio de goberno en dito 

concello? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 3 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Abel Losada Alvarez 

   José Manuel Gallego Lomba 

   Raúl Fernández Fernández 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

 Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

José Ramón Val Alonso, Beatriz Sestayo Doce, José Manuel Gallego 

Lomba e Noela Blanco Rodríguez, deputados e deputadas pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto 

no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 8.ª, Pesca e 

Marisqueo. 

 

A  Orde do 8 de febreiro de 2008 pola que se regula o control da descarga e 

do transporte dos produtos pesqueiros frescos ata a fase de primeira venta e 

o transporte de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados e gasterópodos 

mariños vivos, modificada posteriormente ata en tres ocasións establece no 

seu artigo 3º a obrigatoriedade do documento de transporte cando o centro 

de venda é distinto do porto de descarga. 

 

 

O Grupo Parlamentario Socialista ten constancia de que desde a Confraría 

de Ferrol e desde a Asociación de percebeiros  se cursou hai xa varios 

meses unha solicitude á Consellería do Medio Rural e do Mar, para que 

esta procedese  a instalación de novos puntos de control para a expedición 

de documentos de transporte en zonas máis próximas ás de extracción para 

así facilitar o traballo dos profesionais que se dedican principalmente á 

extracción de percebe nas áreas de autorización desta confraría. 

 

O certo é que a día de hoxe nada se ten feito neste sentido e as persoas 

profesionais da confraría ferrolá seguen tendo que realizar moitas veces 

longos desprazamentos desde as áreas de extracción ata a zona de control e 

expedición dos documentos de transporte ó que deben de engadirlle o 

posterior desprazamento ata as lonxas onde poxan o seu produto. 

 

Resumido isto significa ter que facer en moitas ocasións 40 quilómetros 

máis dos que serían precisos se o punto de control estivese nun lugar máis 

próximo cos conseguintes aumentos dos custos que lles supón. 

 

O Grupo Parlamentario Socialista entende que a Consellería do Medio 

Rural e do Mar debe de velar pola trazabilidade dos produtos do mar e polo 

cumprimento da normativa, pero entende que isto non ten porque ser un 

impedimento con facilitar o traballo dos homes e mulleres do mar. 
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Por todo o anteriormente exposto, os deputados e as deputadas que asinan 

formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Ten constancia o Goberno galego da solicitude realizada pola 

Confraría de Ferrol? 

 

2. Que opinión lle merece ó Goberno galego que as persoas 

profesionais do marisqueo teñan que facer en ocasións máis de 40 

quilómetros para recoller o documento de transporte? 

 

3. Ten pensado acceder á demanda do sector? 

 

Pazo do Parlamento, 3 de agosto de 2015 

 

Asdo.: José Ramón Val Alonso 

   Beatriz Sestayo Doce 

   José Manuel Gallego Lomba 

   Noela Blanco Rodríguez 

Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Gallego Calvar, Ricardo Vicente Docasar Docasar, Carmen 

Acuña do Campo e María Quintas Alvarez, 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 

5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego. 

 

A Xunta de Galicia xestiona na actualidade unha rede de escolas infantís a 

través do Consorcio Galego de Benestar que para o ano 2016 pasarán a 

Axencia Galega de Servizos Sociais. 

 

Estas escolas, unhas construídas polo Goberno galego e outras polos 

concellos,  contan cun cadro de persoal maioritariamente interina do 

consorcio, e que veñen desenvolvendo a súa actividade en moitas ocasións 

sobrepasando as ratios establecidas do número de alumnos e alumnas, tanto 

para o  persoal docente como para o persoal non docente. 

 

Nos últimos anos véñense producindo diversas queixas tanto do persoal 

como dos pais e nais pola insuficiente dotación de recursos humanos, 

cuestión  que incide directamente na calidade do ensino e na atención ao 

alumnado, sobre todo si o obxectivo é, como consideramos dende hai 

tempo os socialistas, que estas escolas pasen a formar parte definitivamente 

da propia Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

 

Nos últimos tempos téñense producido: recortes en persoal coidador, 

deficiencias na atención a nenos e nenas con diversidade funcional, recortes 

nos cadros de persoal do profesorado, peches de escolas, incrementos nas 

matrículas e nas  listas de espera e mesmo dificultades do persoal interino 

para situarse nos centros máis preto dos seus domicilios, cuestións que 

producen un deterioro evidente do servizo público e que fai que as familias 

acaben matriculando en centros privados aos seus fillos e fillas. 

 

Nestes días tivemos tamén coñecemento que a Consellería de Traballo e 

Benestar vai proceder a recortar máis persoal destas escolas infantís, e por 

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

para o seu debate en Comisión: 
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1. Considera o Goberno galego que cos recortes que está acometendo 

nas escolas infantís garántese unha educación de calidade a nenos e 

nenas?  

2. Cantas escolas infantís xestiona actualmente o Consorcio Galego de 

Benestar no conxunto de  Galicia,  e especificadas provincia a 

provincia? 

3. Con canto persoal contan na actualidade estas escolas?  

4. Cantos nenos e nenas están matriculados en 2015, e e especificados 

escola a escola?  

5. Que prazas teñen previsto amortizar , e  especificadas escola a 

escola?  

6. Prevé o Goberno galego a creación de novas  prazas? E de ser así, 

indiquen cantas e onde? 

7. Existe na actualidade lista de espera  nesas escolas?  E de ser así, 

enumérense os centros e concellos?  

8. En que momento se vai producir o paso do persoal e da xestión das 

escolas do Consorcio a Axencia Galega de Servizos Sociais? 

9. E finalmente, contempla o Goberno galego trasladar a competencia 

sobre estas escolas á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria, tal e como defendemos os e as socialistas?  E de non 

ser así, cal é a explicación?  

 

Pazo do Parlamento, 4 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

   Ricardo Vicente Docasar Docasar 

   Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

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

 

Ricardo Vicente Docasar Docasar, Raúl Fernandez Fernández, 

Patricia Vilán Lorenzo, José Antonio Sánchez Bugallo, Concepción 

Burgo López, Juan Carlos González Santín e José Ramón Val Alonso, 

deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras 

Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 

 

O Grupo Parlamentario Socialista vese de novo na obriga de formular no 

Parlamento de Galicia unha iniciativa relacionada coa “evolución” da 

denominada Plataforma loxística de Monforte de Lemos, e o fai por 

entender que as cousas non marchan de acordo co ANUNCIADO NA 

RECENTE CAMPAÑA DAS MUNICIPAIS por parte de determinados 

representantes do Goberno galego e do propio Partido Popular. 

 

O estado de evolución das obras da Plataforma loxística, “Porto Seco de 

Monforte”, espertou dende o seu inicio (a principios de século) grande 

interese nas institucións e colectivos empresariais e sociais da comarca de 

Lemos, interese que está a piques de trocarse en pesadelo pola falta de boas 

novas...  

 

Estamos a falar dunha infraestrutura, longamente demorada, que debería ter  

servido de pulo para o despregamento da potencialidade emprendedora e 

do emprego nunha zona que non foi quen ata o momento presente de 

recuperarse da perda de emprego que no seu día supuxo o desmantelamento  

dos servizos do ferrocarril e do pouco tecido produtivo existente na zona. 

 

Neste momento é necesario abordar con máis enerxía se cabe a busca de 

empresas que poñan en valor esa infraestrutura e que sexan xérmolo dun 

tecido empresarial máis rico. Faise necesario intensificar un labor de 

pescuda e promoción do novo solo empresarial, definindo o perfil das 

empresas tractoras e desenvolvendo unha estratexia de captación do 

investimento e corrixindo as  eivas que poidan ter os terreos á vista das 

noticias que vimos de coñecer nos últimos días...   
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A situación de crise económica pola que atravesou o noso país (e que agora 

chegou ao seu fin, segundo nos din un día si e outro tamén as diferentes  

autoridades do noso país, tanto da Xunta de Galicia como do Goberno 

central) dificultaba o investimento empresarial. 

 

Entende o Grupo Socialista que é o momento de potenciar con forza toda 

unha serie de medidas para poñer en valor definitivamente os terreos da 

Plataforma loxística de Monforte de Lemos: prezos de venta realmente  

competitivos das parcelas, cesión de solo a prezo simbólico, aluguer de 

parcelas con dereito a compra, promoción e creación dunha unidade 

aduaneira para simplificar os posibles trámites burocráticos, remate 

definitivo dos accesos, tanto coa Nacional 120 como coa nova vía rápida 

con dirección a Lugo e eliminación das eivas que poidan ter os propios 

terreos.  

 

En Monforte de Lemos non se sabe con precisión qué estivo facendo a 

Xunta de Galicia nos últimos tempos, nin se sabe cales foron os resultados 

reais (máis alá da  propaganda en plena campaña electoral) das xestións 

realizadas para captar empresas. O que si sabemos é que a día de hoxe non 

hai ningunha empresa instalada nas citadas instalacións. 

 

A sociedade local e, de xeito especial os axentes económicos e sociais, 

saben que a competencia doutros territorios está permanentemente presente 

e que cómpre por tanto actuar con decisión e máxima coordinación. 

 

A Xunta de Galicia non pode continuar nunha actitude de secreto total e 

seguir anunciando na próxima campaña das xerais novos anuncios de 

propaganda e autobombo.  É o momento de presentar resultados, corrixir 

eivas e poñer definitivamente en valor o importante investimento realizado 

nesta infraestrutura, e por iso os deputados e deputadas que asinan 

formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cales son a día de hoxe os resultados concretos das xestións 

realizadas pola Xunta de Galicia para a instalación de empresas na 

Plataforma loxística de Monforte de Lemos?  

 

2. Contempla a Xunta de Galicia a baixada do prezo das parcelas, á 

vista dos  resultados obtidos ata o día de hoxe? 
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3. Cando ten previsto a Xunta de Galicia abrir ao tráfico a vía de altas 

prestacións de Monforte a Lugo, dada a grande importancia desta 

comunicación para desenvolver a Plataforma loxística monfortina? 

 

4. E finalmente, ten previsto facer algo a Xunta de Galicia para facilitar 

a conexión da rede de colectores da Plataforma loxística de Monforte 

de Lemos coa rede de saneamento xeral da citada cidade?  

 

 

Pazo do Parlamento, 4 de agosto de 2015 

 

Asdo.:  Ricardo Vicente Docasar Docasar 

    Raúl Fernández Fernández 

    Patricia Vilán Lorenzo 

    José Antonio Sánchez Bugallo 

    Concepción Burgo López 

    Juan Carlos González Santín 

    José Ramón Val Alonso 

Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

José Ramón Val Alonso, José Manuel Gallego Lomba e Noela Blanco 

Rodríguez, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo. 

 

A irrisoria cota de bocarte da que dispón a flota galega na zona CIEM IX A 

está a causar uns importantes prexuízos ós barcos galegos de cerco, que 

levan xa varios anos sufrindo un trato totalmente discriminatorio por parte 

do Goberno do Estado. 

 

Galicia dispón do 1,14 % do total da cota desta especie para a zona CIEM 

IX A, unha cantidade totalmente insuficiente que na práctica ten suposto o 

peche da pesquería desde o pasado mes de febreiro do ano en curso, xa que 

dos últimos intercambios que o Goberno español realizou co Goberno  

portugués,  a Galicia unicamente lle corresponderon 12 toneladas fronte as 

1.100 toneladas que se marcharon para Andalucía, e  todo isto diante dun 

Goberno galego totalmente impasible e submiso. 

 

O anterior secretario xeral de Pesca do MAGRAMA asumira no seu 

momento a posibilidade de flexibilizar e poñer a dispor do sector máis cota 

se chegado o momento fose preciso, compromiso que a día de hoxe non se 

ten materializado. 

 

Por todo o anteriormente exposto, os deputados e a deputada que asinan 

formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que xestións ten feito o Goberno galego para que os barcos galegos 

de cerco dispoñan do aumento de cota de bocarte comprometido polo 

MAGRAMA na CIEM IX A? 

 

2. Cree que o trato que está a recibir a flota galega no reparto de 

posibilidades de pesca por parte do MAGRAMA é o axeitado? 

 

3. Que medidas vai a poñer en marcha o Goberno galego para que no 

futuro a flota desta Comunidade Autónoma dispoña de maiores 

posibilidades de pesca desta e doutras especies peláxicas? 

119907



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 

 

4. Vai o Goberno galego a esixir un novo reparto para a zona CIEM IX 

A? 

 

 

Pazo do Parlamento, 4 de agosto de 2015 

 

Asdo.: José Ramón Val Alonso 

   José Manuel Gallego Lomba 

   Noela Blanco Rodríguez 

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 
Emilio Vázquez Blanco, Concepción Burgo López e Ricardo Vicente 

Docasar Docasar, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario 

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

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

en Comisión 4.ª, Educación e Cultura. 

 

No ano 2008, o Goberno da Xunta de Galicia creou unha fundación de carácter 

mixto, é dicir con capital maioritariamente privado e con achegas do Goberno 

galego, co obxectivo de liberar parcialmente dos custos da Cidade da Cultura e 

para que xerara recursos por si mesma. 

 

Asistimos nos últimos anos un afastamento dos obxectivos coa que foi creada, 

que era a produción de bens susceptibles de xerar negocio e o fomento da 

relación de Galicia con Europa e Iberoamérica. Ningún destes obxectivos ocupan 

a actividade desta entidade que leva anos financiando a programación do recinto, 

acadando xa o 100 % do financiamento de dita actividade. 

 

É ben sabido que o Goberno do Sr. Feijóo quixo dende o primeiro momento 

rematar con esta fundación, e froito diso, asistimos á súa progresiva 

descapitalización nos últimos anos por parte dos seus membros, a un 

incumprimento dos seus estatutos e a unha xestión opaca sobre a que o Goberno 

da Xunta de Galicia non da explicacións. 

 

Agora anúnciase a fusión desta entidade coa Fundación Cidade da Cultura que é 

100 % pública cos obxectivos de “suprimir duplicidades, simplificar o modelo de 

xestión e garantir unha vía estable de financiamento”. 

 

Por todo o exposto anteriormente, os deputados e a deputada que asinan formulan 

as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. En que afectará este cambio á actividade da Cidade da Cultura? 

2. Como se manterá o financiamento de dita entidade? 

 

Pazo do Parlamento, 4 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Emilio Vázquez Blanco 

   Concepción Burgo López 

   Ricardo Vicente Docasar Docasar 

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, Pablo García García, Raúl Fernández 

Fernández e José Antonio Sánchez Bugallo, deputada e deputados 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

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

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

Servizos. 
 

A loita contra o lume ten que se converter nunha loita de país.  

 

No que levamos de verán, levan ardidas máis de 800 hectáreas de Rede 

Natura: Cortegada, Folgoso do Courel, Navia de Suarna, A Mezquita...O 

monte está abandonado porque pouca xente vive xa no rural (temos máis de 

1.400 aldeas deshabitadas), vimos padecendo un cambio climático que ten 

incrementado as temperaturas nos últimos anos, mais existen outras causas 

que axudan a este desastre, entre elas a pasividade do Goberno do PP. 

  
Para apagar os lumes, ademais de auga, os equipos de extinción utilizan 

retardantes de lapas, de uso xeneralizado en España. E nestes días, 

investigadores do Centro Superior de Investigacións Científicas (CSIC) 

revelan que os efectos dalgúns destes retardantes son nocivos para os chans 

e a flora. En concreto, o efecto do polifosfato amónico altera a comunidade 

vexetal, nótase no crecemento de case todas as plantas e dura tanto case 

como os efectos do lume, 10 anos, segundo o estudo do CSIC. 

 

Os socialistas cremos que os resultados deste estudo -o máis exhaustivo e a 

máis longo prazo a nivel mundial- deberían poñer en alerta ao Goberno da 

Xunta de Galicia, fundamentalmente respecto de zonas de especial 

protección medioambiental.  

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. É a loita contra o lume unha loita de país para o Goberno da Xunta 

de Galicia? 

2. Ten coñecemento o Goberno do estudo dos investigadores e 

investigadoras do CSIC, que revela que os efectos dalgúns dos 
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retardantes usados na extinción dos lumes son nocivos para os chans 

e a flora? 

3. Ten coñecemento o Goberno de que o efecto do polifosfato amónico 

altera a comunidade vexetal? 

4. Vai facer algo o Goberno sobre os efectos negativos destes 

retardantes en zonas de  especial protección medioambiental? 

 

Pazo do Parlamento, 4 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

   Pablo García García 

   Raúl Fernández Fernández 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 04/08/2015 13:03:50 

 
Pablo García García na data 04/08/2015 13:03:57 

 
Raúl Fernández Fernández na data 04/08/2015 13:04:03 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 04/08/2015 13:04:08 
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Á Mesa do Parlamento 

 

José Manuel Gallego Lomba, Abel Losada Alvarez e Beatriz Sestayo 

Doce, deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e 

Turismo. 
 

A Xunta de Galicia invita a un equipo da televisión pública “3Op Reis” de 

Holanda para filmar Galicia, cinco días filmando os atractivos turísticos de 

Galicia. 

 

Segundo informou o Goberno autonómico nun comunicado oficial, a visita 

deste equipo de televisión prodúcese para realizar unha reportaxe sobre “a 

oferta turística galega dentro dunha viaxe de familiarización organizado por 

Turismo de Galicia con apoio da oficina de Turismo de España na Faia”.  

Segundo a citada nota, a visita realízase durante cinco días, entre o 21 e o 

25 de xullo. 

 

Cinco días filmando os atractivos turísticos de Galicia, pero ningún 

dedicado á cidade máis grande, Vigo, nin ao único Parque Nacional e 

segundo destino con maior demanda e tirón tras a Catedral de Santiago: as 

Illas Cíes.   Estes son solo dous dos atractivos que non poderán coñecer os 

centos de miles de telespectadores do programa de viaxes da televisión 

pública holandesa “3Op Reis” que visitaron a comunidade galega invitados 

pola Xunta de Galicia.   

    

Tempo que, para a Xunta de Galicia, é insuficiente para que puideran 

reservar un “oco”para gravar e promocionar tamén a cidade de Vigo ou as 

Illas Cíes, inmersas estas últimas na candidatura para ser declaradas 

Patrimonio da Humanidade pola Unesco. 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Considera o Goberno galego que a promoción turística da Xunta de 

Galicia debe abarcar todos os recursos turísticos relevantes da 

Comunidade Autónoma? 
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2. Cales foron os criterios que utilizou a Xunta de Galicia para non 

incluír a Vigo e as Illas Cíes en dito programa? 

 

3. Non cree a Xunta de Galicia necesario que  Vigo e as Illas Cíes 

sexan promocionadas  turisticamente? 

 

4. Non considera o Goberno galego que Vigo e as Illas Cíes sexan 

destinos turísticos de Galicia? 

 

Pazo do Parlamento, 4 de agosto de 2015 

 

Asdo.: José Manuel Gallego Lomba 

   Abel Losada Alvarez 

   Beatriz Sestayo Doce 

Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

José Manuel Gallego Lomba na data 04/08/2015 13:27:53 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 04/08/2015 13:28:00 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 04/08/2015 13:28:07 
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Á Mesa do Parlamento 

 

José Luis Méndez Romeu, Juan Carlos González Santín e José 

Antonio Sánchez Bugallo, 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 3.ª, 

Economía, Facenda e Orzamentos. 

 

A Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia aprobou en 

febreiro pasado un informe analizando a contratación pública en España 

e as oportunidades de mellora dende o punto de vista da competencia 

 

O informe cuantifica o peso da contratación pública no 18´5 % do PIB, 

arredor de 194.000 millóns de euros anuais. A Comisión considera que 

ese volume de fondos públicos ten implicacións na competencia e na 

regulación dos mercados, polo que estima urxente e prioritario o 

regulamento do aprovisionamento público. Igualmente, defende unha 

contratación pública máis transparente, competitiva e que sexa 

economicamente eficiente en beneficio tanto dos cidadáns como das 

empresas e das propias administracións públicas. 

 

A Comisión constata a pervivencia de problemas estruturais no 

aprovisionamento público e máis especificamente na contratación 

pública, que, en moitos casos, non permiten garantir a concorrencia 

efectiva nos mercados. A diferencia doutros mercados, na contratación 

pública hai elevadas barreiras de entrada, por exemplo nas concesións 

públicas ou os custos necesarios para participar nunha licitación. 

Tamén a multiplicidade de órganos de contratación con 

heteroxeneidade de procedementos, a información asimétrica. 

 

A Comisión estima que en ausencia de presión que exerce a libre 

concorrencia, as desviacións poden incrementar os custos nun 25 % 

 

As reformas que a Comisión demanda son as seguintes: 
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a) Maior acceso, transparencia e publicidade, incluíndo a maior 

motivación do procedemento elixido, a erradicación de criterios de 

selección ambiguos ou excesivamente discrecionais, a eliminación dos 

procedementos que non reúnan suficientes garantías de publicidade, 

 

b) Supresión de sistemas de valoración pouco claros ou subxectivos, 

dando preeminencia ó prezo. 

 

c) Dispoñibilidade da información do procedemento de forma simétrica 

para todo os operadores potencialmente interesados. 

 

d) Incrementar a transparencia e publicidade da Administración en 

relación cos procedementos en curso, pechados ou planificados. 

 

Doutra banda a Comisión demanda unha maior estandarización das 

diferentes categorías de contratos, facilitar que no procedemento 

electrónico exista bidireccionalidade, efectuar valoracións económicas 

da non concorrencia, por exemplo nas encomendas de xestión, realizar 

auditorías de custo, revisar os procesos de fixación de prezos nos 

concursos. 

 

A reflexión da CNMC é importante para todas as administracións 

públicas. Non se coñece a posición do Goberno galego. E por iso que se 

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

 

1.ª)  Qué valoración fai a Xunta do informe devandito? 

 

2.ª) Qué medidas están previstas en Galicia? 

 

 Pazo do Parlamento, 4 de agosto de 2015 

   Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Juan Carlos González Santín  

 José Antonio Sánchez Bugallo 

  Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Jose Luis Méndez Romeu na data 04/08/2015 16:19:55 

 
Juan Carlos González Santín na data 04/08/2015 16:20:04 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 04/08/2015 16:20:10 

 

119917



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 

 

Carmen Gallego Calvar, Ricardo Vicente Docasar Docasar, Emilio 

Vázquez Blanco, Carmen Acuña do Campo e María Quintas Alvarez, 

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 5.ª, Sanidade, Política Social e 

Emprego. 

 

A Xunta de Galicia xestiona na actualidade unha rede de escolas infantís a 

través do Consorcio Galego de Benestar que para o ano 2016 pasarán a 

Axencia Galega de Servizos Sociais. 

 

Estas escolas, unhas construídas polo Goberno galego e outras polos 

concellos,  contan cun cadro de persoal maioritariamente interina do 

consorcio, e que veñen desenvolvendo a súa actividade en moitas ocasións 

sobrepasando as ratios establecidas do número de alumnos e alumnas, tanto 

para o  persoal docente como para o persoal non docente. 

 

Nos últimos anos véñense producindo diversas queixas tanto do persoal 

como dos pais e nais pola insuficiente dotación de recursos humanos, 

cuestión  que incide directamente na calidade do ensino e na atención ao 

alumnado, sobre todo si o obxectivo é, como consideramos dende hai 

tempo os socialistas, que estas escolas pasen a formar parte definitivamente 

da propia Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

 

Nos últimos tempos téñense producido: recortes en persoal coidador, 

deficiencias na atención a nenos e nenas con diversidade funcional, recortes 

nos cadros de persoal do profesorado, peches de escolas, incrementos nas 

matrículas e nas  listas de espera e mesmo dificultades do persoal interino 

para situarse nos centros máis preto dos seus domicilios, cuestións que 

producen un deterioro evidente do servizo público e que fai que as familias 

acaben matriculando en centros privados aos seus fillos e fillas. 
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Nestes días tivemos tamén coñecemento de queixas que nos chegan dos 

pais e nais da escola infantil de Dodro, e por iso, as deputadas e os 

deputados que asinan formulan as seguintes preguntas para o seu debate en 

Comisión: 

 

1. Considera o Goberno galego que cos recortes que está a acometer na 

escola infantil de Dodro se garante unha educación de calidade a 

nenos e nenas?  

2. Con canto persoal conta na actualidade esta escola?  

3. Cantos nenos e nenas están matriculados en 2015? 

4. Que prazas teñen previsto amortizar nesta escola infantil? 

5. Prevé o Goberno galego a creación de novas  prazas? E de ser así, 

indique cantas? 

6. Existe na actualidade lista de espera nesta escola?   

 

 

Pazo do Parlamento, 4 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

   Ricardo Vicente Docasar Docasar 

   Emilio Vázquez Blanco 

   Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

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

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Carmen Gallego Calvar na data 04/08/2015 16:36:18 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 04/08/2015 16:36:26 
 

Emilio Vázquez Blanco na data 04/08/2015 16:36:34 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 04/08/2015 16:36:39 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 04/08/2015 16:36:45 
 

119919



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 

 

Carmen Gallego Calvar, Ricardo Vicente Docasar Docasar, Pablo 

García García, Patricia Vilán Lorenzo, Carmen Acuña do Campo e 

María Quintas Alvarez, 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 5.ª, Sanidade, Política 

Social e Emprego. 

 

A Xunta de Galicia xestiona na actualidade unha rede de escolas infantís a 

través do Consorcio Galego de Benestar que para o ano 2016 pasarán a 

Axencia Galega de Servizos Sociais. 

 

Estas escolas, unhas construídas polo Goberno galego e outras polos 

concellos,  contan cun cadro de persoal maioritariamente interina do 

consorcio, e que veñen desenvolvendo a súa actividade en moitas ocasións 

sobrepasando as ratios establecidas do número de alumnos e alumnas, tanto 

para o  persoal docente como para o persoal non docente. 

 

Nos últimos anos véñense producindo diversas queixas tanto do persoal 

como dos pais e nais pola insuficiente dotación de recursos humanos, 

cuestión  que incide directamente na calidade do ensino e na atención ao 

alumnado, sobre todo si o obxectivo é, como consideramos dende hai 

tempo os socialistas, que estas escolas pasen a formar parte definitivamente 

da propia Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

 

Nos últimos tempos téñense producido: recortes en persoal coidador, 

deficiencias na atención a nenos e nenas con diversidade funcional, recortes 

nos cadros de persoal do profesorado, peches de escolas, incrementos nas 

matrículas e nas  listas de espera e mesmo dificultades do persoal interino 

para situarse nos centros máis preto dos seus domicilios, cuestións que 

producen un deterioro evidente do servizo público e que fai que as familias 

acaben matriculando en centros privados aos seus fillos e fillas. 
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Nestes días tivemos tamén coñecemento de queixas que nos chegan dos 

pais e nais da escola infantil de Vilagarcía de Arousa, e por iso, as 

deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas para 

o seu debate en Comisión: 

 

1. Considera o Goberno galego que cos recortes que está a acometer na 

escola infantil de Vilagarcía de Arousa se garante unha educación de 

calidade a nenos e nenas?  

2. Con canto persoal conta na actualidade esta escola?  

3. Cantos nenos e nenas están matriculados en 2015? 

4. Que prazas teñen previsto amortizar nesta escola infantil? 

5. Prevé o Goberno galego a creación de novas  prazas? E de ser así, 

indique cantas? 

6. Existe na actualidade lista de espera nesta escola?   

 

 

Pazo do Parlamento, 4 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

   Ricardo Vicente Docasar Docasar 

   Pablo García García 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   Carmen Acuña do Campo 

   María Quintas Alvarez 

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

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Carmen Gallego Calvar na data 04/08/2015 16:37:09 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 04/08/2015 16:37:17 
 

Pablo García García na data 04/08/2015 16:37:23 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 04/08/2015 16:37:29 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 04/08/2015 16:38:04 
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Maria Remedios Quintas Alvarez na data 04/08/2015 16:38:08 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Beatriz Sestayo Doce, Mª Soledad Soneira Tajes e Ricardo Vicente 

Docasar Docasar, 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 1.ª, Institucional, de 

Administración Xeral, Xustiza e Interior. 
 

 

A pasada fin de semana, diferentes medios de comunicación facíanse eco 

dunha situación que desatou certa alarma social ao recoller que un barco 

ficaba paralizado en Ares procedente de Vigo e dirixido ao Porto de Ferrol, 

paralización que se mantivo días a consecuencia da “corentena  decretada 

no mesmo, pola existencia dun “falecemento ocorrido no mesmo buque por 

unha enfermidade infecto contaxiosa”. A falla de información sobre a 

devandita situación amosou unha absoluta neglixencia do presidente da 

autoridade portuaria así como de sanidade, que unha vez máis botaba 

balóns fóra na xestión dunha situación de crise.  

 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Que coñecemento tivo a Xunta de Galicia sobre esta situación? 

2. Quen era a persoa responsable de facilitar información á cidadanía 

sobre esta cuestión? 

3. Cales foron os feitos exactos que aconteceron no barco e a súa 

xestión posterior? 

 

Pazo do Parlamento, 4 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Beatriz Sestayo Doce 

   Mª Soledad Soneira Tajes 

   Ricardo Vicente Docasar Docasar 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 04/08/2015 17:37:14 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 04/08/2015 17:37:21 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 04/08/2015 17:37:28 
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Á Mesa do Parlamento 

 

José Luis Méndez Romeu, Abel Losada Álvarez, Manuel Gallego 

Lomba e Beatriz Sestayo Doce, deputados e deputada pertencentes ao 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do 

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

Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, 

Industria, Enerxía, Comercio e Turismo. 
 

As persoas que viven en edificacións singulares no medio rural e 

solicitan a conexión á rede eléctrica, están a recibir facturas moi 

elevadas das compañías provedoras, arredor de tres mil euros por 

conexión e vivenda. Cando eses veciños, debidamente asesorados, 

recorren esa liquidación, con frecuencia é aceptada. Semella que 

existen dúas tarifas, unha por defecto, moi elevada e outra previa 

reclamación, de contía moi inferior. 

 

Esa situación de abuso de posición dominante é altamente lesiva para a 

maioría das persoas, que descoñecen a posibilidade de recorrer e así 

acollerse a unha tarifa moderada. Pero tamén cuestiona o grao de 

supervisión que exerce a Xunta, ben a medio da Consellería de 

Economía e Industria ou ben  a medio do Instituto Galego do Consumo 

que debe velar polos dereitos dos consumidores. 

 

Como é sabido o mercado eléctrico é un oligopolio onde poucas 

empresas teñen capacidade de marcar prezos e o grao de liberdade dos 

consumidores é moi limitado. 

 

En consecuencia formulase a seguinte pregunta: 

 

1.ª) Ten datos a Xunta da situación descrita? 

 

2.ª) Qué valoración fai? 

 

3.ª) Qué medidas correctoras están previstas? 
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4.ª) Qué medidas informativas cara ós cidadáns? 

 

 Pazo do Parlamento, 4 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Abel Losada Álvarez 

 Manuel Gallego Lomba  

 Beatriz Sestayo Doce 

 Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 04/08/2015 17:51:27 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 04/08/2015 17:51:38 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 04/08/2015 17:51:44 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 04/08/2015 17:51:51 
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Á Mesa do Parlamento 

 

José Antonio Sánchez Bugallo, Carmen Gallego Calvar, Raúl 

Fernández Fernández, Patricia Vilán Lorenzo e Pablo García García, 

deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras 

Públicas, Medio Ambiente e Servizos. 
 

O pasado 1 de xullo cumpríronse os dous anos previstos na Disposición 

transitoria primeira da Lei 2/2013, do 29 de maio, de protección e uso 

sostible do litoral e de modificación da lei 22/1988, do 28 de xuño de 

costas.  Este era o prazo establecido na mencionada disposición transitoria 

a fin de que por parte dos concellos se puidera instar a que o réxime 

previsto na Disposición transitoria terceira, apartado 3, da mencionada Lei 

de costas se aplicara os núcleos ou áreas que a entrada en vigor da Lei 

2/2013, non estiveran clasificadas como solo urbano pero que cumpriran os 

requisitos previstos nos apartados 1.a e 1.b na Disposición transitoria 

primeira. 

 

Cómpre polo tanto facer un balance do conseguido nestes dous anos e 

cómpre tamén lembrar que por parte do Partido Popular que coa súa 

maioría impuxo no Congreso e no Senado a aprobación da mencionada lei 

asegurando que esta permitiría regularizar a situación de ducias de núcleos 

tradicionais de Galicia afectados pola Lei de costas anterior. 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cal é o balance que fai o Goberno de Galicia en relación co número 

de núcleos tradicionais e vivendas regularizadas a través desta 

modificación lexislativa? 

 

2. Cantos núcleos tradicionais foron regularizados a través da 

aplicación da disposición transitoria antes mencionada da Lei 

2/2013? 
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3. Cantas vivendas foron regularizadas a través da mesma disposición 

transitoria? 

 

4. Que medidas ten pensado adoptar a Xunta de Galicia para resolver 

este problema e cumprir os compromisos adquiridos cos cidadáns 

deses núcleos? 

 

 Pazo do Parlamento, 4 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: José Antonio Sánchez Bugallo 

   Carmen Gallego Calvar 

   Raúl Fernández Fernández 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   Pablo García García 

 Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 05/08/2015 10:09:03 

 
Carmen Gallego Calvar na data 05/08/2015 10:09:12 

 
Raúl Fernández Fernández na data 05/08/2015 10:09:18 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 05/08/2015 10:09:24 

 
Pablo García García na data 05/08/2015 10:09:30 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a instancias da súa 

deputada María do Carme Adán Villamarín e do seu Portavoz Francisco Xesús Jorquera 

Caselas, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,  presenta a seguinte 

Pregunta para resposta oral en comisión. 

 

Exposición de motivos: 

Despois doutra “nova” sobre o sector naval que dá conta da contratación de catro 

petroleiros por parte da empresa NAVANTIA, compre revisala con moito interese e de 

vagar polo que de electoralista e fraudulenta agocha. Empregamos estes cualificativos 

polos seguintes motivos: 

1.- Confírmase a denuncia feita polo BNG no mes de maio –cando se adiantou a 

posibilidade deste contrato- no sentido de que se trataba de utilizar, máis unha vez, a 

situación do naval con fins estritamente electorais e partidistas, xa que o PP leva 

facendo dun xeito reiterado desde o ano 2012, cando os floteis de PEMEX e en maio do 

2014, antes das Eleccións Europeas, co anuncio de dous Buques de Acción Marítima. 

Cómpre lembrar o percorrido daquelas promesas no traballo do sector naval da 

comarca. O flotel –a piques de sair da grada- supuxo, no mellor dos casos, unha 

ocupación dun máximo de trescentas persoas. E o BAM –do que se fixo anuncio a todo  

bombo- non pasou da fase de corte de chapa a finais do pasado ano, atopándose 

practicamente paralizado desde aquela. 
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2.- Dos dados que se manexan sobre o reparto da carga de traballo dos catro 

petroleiros nas diversas factorías de Navantia e do impacto que o mesmo podería ter na 

ría de Ferrol, dedúcese con claridade que o complexo Fene-Ferrol é, máis unha vez, o 

que leva as migallas do reparto, xa que estamos a falar da realización dos bloques de 

proa dos petroleiros, que supoñen unha moi pequena parte do conxunto do buque. 

Tocante ás perspectivas de emprego que esta obra podería supor nas factorías de Ferrol-

Fene, estariamos a falar dun máximo de 300 persoas empregadas no período de 21 

meses nos que se estima a construción dos buques. Neste contexto, tamén hai que ter en 

conta a inacción –cando non, conformismo- do goberno galego, que pouco máis que fai 

que aplaudir esta “nova”; mentres que os medios de comunicación recollen os 

movementos da Junta de Andalucía para acadar máis cotas de participación no proxecto 

para as factorías de Navantia nesa comunidade.  

3.- O BNG manifestou a finais do pasado ano, cando o anuncio do proxecto da 

eólica mariña na factoría de Fene que só nun contexto no que ficasen definidos 

claramente os plans e proxectos no ámbito da construción naval, entenderíamos que se 

podería avaliar a compatibilidade doutro tipo de actividades, garantindo a consistencia e 

viabilidade das mesmas e a non colisión de intereses con actividades que se poidan 

realizar na antiga Astano, como a eólica mariña. Pois ben, como queda recollido nas 

novas destes días, a presunta “ocupación” da factoría de Fene no proxecto da eólica 

mariña semella ser un dos factores para que non se lle asigne carga do contrato dos 

petroleiros a ese centro de traballo. Evidenciouse unha utilización perversa do proxecto 

da eólica mariña para, na práctica, impedir de novo que a antiga Astano volva á 

construción naval convencional, co que se instaura un novo veto ao centro de traballo de 

Fene. 

 

119930



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

En consecuencia, o BNG ratifícase na idea de que o problema da liquidación 

progresiva do naval na nosa ría deriva de decisións políticas sempre dirixidas a cercenar 

a nosa capacidade de produción e que, consecuentemente, deben de ser decisións 

políticas tamén as que permitan devolver ao sector naval o papel de motor principal da 

economía da comarca de Ferrolterra e, por ende, de Galiza. 

Por todo isto considera este grupo parlamentar necesario formular as seguintes 

pregunta para a súa resposta oral en comisión: 

“Que xestións realizou o goberno galego para acadar cotas de carga de traballo 

para as factorías de NAVANTIA de Ferrol-Fene?” 

Santiago de Compostela, 5 de agosto de 2015 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

Asdo.: Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 05/08/2015 17:51:01 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 05/08/2015 17:51:04 
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Á Mesa do Parlamento 

 
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a instancias da 
súa deputada Montserrat Prado Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento 
da Cámara,  presenta a seguinte Pregunta para resposta oral en comisión. 
 
 

Exposición de motivos: 

 
O hospital do Salnés é o hospital de referencia para miles de veciños e veciñas 
da comarca do Salnés. O PP ten demostrado que prestar unha atención 
sanitaria de calidade a esta comarca non é unha prioridade, moi ao contrario, 
todas as actuacións que ten realizado foron noutra dirección: eliminación da 
área sanitaria do Salnés e integración na de Pontevedra, infrautilización de 
espazos de hospitalización, perda de profesionais, perda de capacidade 
resolutiva... Todo iso vai en detrimento da prestación asistencial á poboación de 
referencia e de deterioro das condicións laborais d@s profesionais, unhas 
condicións laborais xa precarias dado que desde a súa inauguración as ratios 
de persoal estiveron por debaixo da media  do SERGAS. 
 
A isto hai que engadir que a ampliación do Hospital do Salnés, tan necesaria e 
tan demandada, tanto pol@s usuari@s como polo persoal sanitario leva anos 
de demora, de retrasos inxustificados, a respecto das datas comprometidas 
polo PP. Esta ampliación estase a realizar nun espazo que na súa maior parte 
era adicado a aparcamento de vehículos, cuestión que supón un moi grave 
prexuízo, tanto para o persoal como para as persoas que teñen que acudir ao 
hospital ao ser moi escasos os lugares dispoñíbeis para aparcamento. A 
insuficiente solución presentada, de realizar un convenio por un período de 
dous anos cun particular, polo cal se  construíu unha zona de aparcamento 
nunha propiedade privada con recursos públicos, fixo saltar todas as alarmas. 
 
O Hospital do Salnés tampouco é alleo á política de recortes, tanto de recursos 
como de persoal, e de peche de camas que vén practicando a Consellaría de 
Sanidade. Non ten xustificación que se teña pechado na súa totalidade a 
terceira planta deste hospital, e que isto teña como consecuencia que teñan 
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que compartir habitación doentes de paliativos ou de maternidade.Tampouco 
ten xustificación a continua mobilidade á que se somete ao persoal, obrigándoo 
a cambiar de servizos e especialidades, para suplir as ausencias que se 
producen, na vez de contratar persoal para substituír as mesmas. 
 
Polas razóns expostas o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 
presenta as seguintes preguntas para a súa contestación oral en comisión: 

1. Coida o Goberno galego que pechando plantas enteiras de 
hospitalización, non contratando persoal e con ratios por debaixo do 
recomendábel pódese prestar unha atención sanitaria de calidade? 

2. Coida que o peche da totalidade da terceira planta do hospital do Salnés 
non repercute na calidade asistencial á poboación da comarca do 
Salnés? 

3. Parécelle acaído que doentes de coidados paliativos e de maternidade 
teñan que compartir habitación? E que na mesma planta convivan 
especialidades tan diversas? 

4. Coida que a ratio de persoal é a axeitada para prestar unha asistencia 
sanitaria de calidade? 

5. Vai solucionar o déficit histórico de persoal que padece o Hospital do 
Salnés? 

6. Ten o SERGAS intención de dimensionar o cadro de persoal tras a 
ampliación que se está a realizar? 

7. Considera axeitada a construción dun aparcamento con fondos públicos 
nunha propiedade privada? 

8. Cal é a responsabilidade da Consellaría de Sanidade nesta actuación? 
9. Que actuacións vai realizar para garantir un número de prazas de 

aparcamento, públicas e gratuítas, suficientes tanto para o persoal como 
para as persoas que teñen que acudir ao mesmo? 

 

Santiago de Compostela, 5 de agosto de 2015. 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 
Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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María Monserrat Prado Cores na data 05/08/2015 18:17:12 
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Á Mesa do Parlamento 

 
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a instancias da 
súa deputada Ana Belén Pontón Mondelo, ao abeiro do disposto no 
Regulamento da Cámara,  presenta a seguinte pregunta para a súa reposta 
oral en comisión relativa aos criterios da Xunta en relación coa dotación de 
fondos bibliográficos ás bibliotecas galegas  
 
 

Exposición de motivos: 

 

A Xunta de Galiza leva recortado de maneira drástica os fondos destinados á 
cultura. Recortes que se deixan sentir en todos os ámbitos e que provocan un 
empobrecemento da vida cultural na Galiza. Un exemplo destes recortes 
atopámolo no ámbito das bibliotecas, que xusto cando máis precisas se fan 
para garantir un acceso  igualitario á cultura, máis se recortan os fondos dos 
que dispoñen. Así a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria publicou a ORDE do 22 de xuño de 2015 pola que se establecen 
as bases reguladoras da subvención plurianual a concellos de Galicia para a 
mellora das coleccións bibliográficas das bibliotecas ou axencias de lectura 
públicas municipais integradas na Rede de bibliotecas de Galicia e se procede 
á súa convocatoria para o período do 1 de maio de 2015 ao 1 de abril de 2016. 
Unha orde que ten sido moi criticada por Bamad Galicia, que denuncia que “na 

orde, igual que o pasado ano, indícase que poden acceder unicamente a esta 
convocatoria os concellos de menos de 30.000 habitantes. Ademais das 7 
cidades, quedan fora da convocatoria, os concellos como Arteixo, Carballo, 
Narón, Oleiros e Vilagarcía (segundo os datos de poboación do INE a 1 de 
xaneiro de 2013). O conxunto dos concellos excluídos desta convocatoria 
representan o 42% da poboación de Galiza.” 
 

A xustificación que oficialmente  deu a Xunta para deixar fóra estes concellos é 
“Acadar unha maior cohesión territorial de Galicia e a necesidade de asegurar 
que os concellos de menor poboación e con menores recursos para dotar os 
seus servizos bibliotecarios poidan recibir unha cantidade que realmente lles 
permita actualizar os seus fondos e prestar un servizo aos seus usuarios de 
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similar calidade que o que reciben os dos concellos máis poboados de Galicia, 
que recibiron nos anos anteriores maior volume de recursos, xustifican a 
necesidade de concentrar todo o orzamento dispoñible unicamente nos 
concellos de poboación igual ou inferior a 30.000 habitantes.” 
 
Porén esta argumentación non é mais que unha falacia. De ser a prioridade do 
goberno  a cohesión o que faría  sería incrementar os fondos ás bibliotecas e 
non reducilos de xeito inxustificado. As cantidades máximas que van conceder 
por concello, serán en moitos casos ridículas. Así os concellos de menos de 
2.000 habitantes: recibirán un máximo de 500€; os concellos entre 2.001/5.000: 

recibirán un máximo de 1.000€; os de 5.001/10.000: recibirán un máximo de 
1.500; os de 10.001/20.000: recibirán un máximo de 2.000€ e os de 20.001 a 

30.000: recibirán un máximo de 2.500€. 
 
En anos anteriores as axudas de co-financiamento recollían unhas condicións 
nas que a Consellería achegaba unha porcentaxe para as adquisicións 
dependendo das cantidades aportadas por cada concello, o que favorecía que 
os concellos se implicasen no mantemento da colección das súas bibliotecas 
se querían participar deste programa de axudas. Dende o ano pasado xa non 
se solicita a mesma implicación dos concellos e ademais “penalízase” aos 

concellos de maior poboación que son tamén os que máis cidadáns teñen que 
atender e, normalmente, os que máis invisten nas bibliotecas por ter unha 
maior poboación. 
 
Para o BNG urxe mellorar as bibliotecas, as súas coleccións e a súa función de 
dinamización cultural. Existe un mandato claro e está recollido por lei. Así, a Lei 
17/2007, no seu artigo 13,  di literalmente: 
 
“1. Considéranse as bibliotecas públicas como centros esenciais de 

información e axentes culturais activos,  garantes  do  acceso  igualitario  e  
democrático  á cultura. 
2.  A  Xunta  de  Galiza  articulará  unha  política  de promoción das bibliotecas 
galegas co fin de achegalas e dalas a coñecer á cidadanía. Promoverá, 
mediante as campañas adecuadas, a imaxe da biblioteca como institución  
indispensable  para  o  acceso  igualitario  e democrático á cultura. 
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3.  Ademais  do  previsto  na  Lei  14/1989,  do  11  de outubro, de bibliotecas, a 
Xunta de Galiza consignará anualmente, dun xeito específico, as asignacións 
orzamentarias para que as bibliotecas públicas e escolares poidan adquirir 
fondos bibliográficos e recursos técnicos que permitan manter unha colección 
actualizada, variada, equilibrada e de calidade nos diferentes tipos de soportes. 
4.  A  Xunta  de  Galicia  facilitaralles  ás  bibliotecas galegas  a  información  
suficiente  sobre  novidades  do libro  galego  nos  distintos  tipos  de  soporte,  
así  como das súas empresas distribuidoras.” 
 
Ademais a Lei 5/2012, de Bibliotecas regula que o desenvolvemento de novos 
servizos poden ser levados a termo por bibliotecas supramunicipais que 
faciliten ofrecer máis servizos e acceder a máis fondos que os propios 
aportados por cada concello. Non existe unha limitación polo tipo de bibliotecas 
e non se entende esta discriminación.  
 
Polo dito formulamos ás seguintes preguntas para a súa resposta oral en 
comisión: 
 

1) Que razóns levan á Xunta a recortar os fondos das bibliotecas públicas?  
2) Que razóns levan á Xunta a excluír ao 42% da poboación destas 

axudas? 
3) Ten previsto a Xunta de Galiza rectificar esta decisión? 
4) Ten previsto a Xunta de Galiza aplicar a Lei 17/2007, do libro e da 

lectura de Galiza e a Lei  5/2012 de Bibliotecas de Galiza? 
 
Santiago de Compostela, 5 de agosto de 2015 
 

Asdo. Ana Belén Pontón Mondelo 
Deputada do GP do BNG 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Ana Belén Pontón Mondelo na data 05/08/2015 18:36:37 
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a instancias das 

deputadas María do Carme Adán Villamarín e Tereixa Paz Franco, ao abeiro do 

disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para resposta oral en 

comisión.  

Exposición de motivos: 

Un total de 35 escolas da Rede de Galescolas, denominadas Galiñas azuis, xa en 

funcionamento, e 14 de nova apertura no próximo curso van suprimir educadoras e 

persoal de PSX. Segundo as propias familias esta nova situación fará que o servizo que 

lle viñan prestando aos nenos e nenas se vexa deteriorado xa que se van ter que limitar 

moitas das actividades que desenvolvían ata o momento ao non contar con persoal 

suficiente para levalas a termo. Tamén se vai dificultar a conciliación das familias: ao 

ter só unha persoa de referencia, e se esta causa baixa por calquera motivo, as crianzas 

poden ter que pasar a un novo período de adaptación improvisado e sen planificación 

posíbel por parte das familias. 

Consideramos que esta decisión continua co desmantelamento da Rede de Escolas 

infantís tal como foi deseñado o proxecto no seu inicio e que aínda se pode ler na propia 

páxina do Consorcio Galego de Benestar: “A aposta pola calidade vertébrase arredor de 

dous elementos fundamentais: a redución da ratio de alumnos/as por educador/a e a 

formación continua. Para facer posíbel o primeiro, apóstase pola parella educativa”. 

Figura que foi paulatinamente desaparecendo e agora desaparece definitivamente 

despois das amortizacións plantexadas. 
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Por todo isto, e tal como demandan as familias afectadas, formulamos as seguintes 

preguntas para a resposta oral en comisión: 

1. Que motiva a amortización de prazas na rede de Escolas Infantís de Galiza? 

2. Pensa o goberno galego voltar ao sistema onde prime o concepto de garda e 

custodia sobre o carácter educativo do ciclo 0-3 anos? 

3. Pensa rectificar o goberno esta política de redución da calidade das escolas 

infantís? 

 Santiago de Compostela, 5 de agosto de 2015 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

Asdo.: Tereixa Paz Franco 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 05/08/2015 18:55:12 

 

María Tereixa Paz Franco na data 05/08/2015 18:55:17 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a instancias da súa 

deputada Ana Belén Pontón Mondelo, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara,  presenta a seguinte pregunta para a súa reposta oral en Comisión.   

 

 

Exposición de motivos: 

 

Segundo se ten publicado na prensa os edificios do Gaiás precisan obras de 

estabilización en 62 pedras de cuarcita que serven de revestimento a tres dos catro 

edificios da Cidade da Cultura.  Segundo esta información é necesario actuar para 

solucionar problemas de suxeición destas laxes que xa ocasionaron algún accidente. Así 

indicase que resultou ferido leve un menor nunha man xogando nunha área do 

complexo. Estes problemas prodúcense apenas cinco anos e medio despois da súa 

inauguración oficial e a propia Xunta fala de “incertezas” en relación coa estabilidade 

destas pedras.  

 

Segundo esta mesma información estes non son os primeiros problemas estruturais, 

senón que hai pouco máis dun ano houbo que actuar sobre unha serie de gretas que 

apareceron tras os temporais do inverno. A Xunta realizou unha valoración pública na 

que se apresurou a indultar ao arquitecto do complexo e responsabilizou as empresas 

construtoras por “fallos no proceso construtivo”. 
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Polo dito formulamos a seguintes preguntas para a súa reposta oral en Comisión: 

 

Como valora a Xunta de Galiza as deficiencias estruturais dos edificios da Cidade da 

Cultura? 

Ten realizado a Xunta de Galiza algún informe técnico para avaliar a orixe e impacto 

destas deficiencias? 

Considera a xunta de Galiza que estamos ante un problema puntual ou un problema 

estrutural que pode ter implicacións de cara o futuro? 

Que medidas se van establecer para evitar problemas ou inseguridade das e dos 

visitantes, e trballador@s do Complexo mentres duren estas obras? 

 

 

Santiago de Compostela, 5 de agosto de 2015 

 

Asdo. Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada do GP do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 05/08/2015 19:08:29 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, José Luis Méndez Romeu e Pablo García 

García, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos 

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

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta 

para a súa resposta oral en Comisión Permanente non Lexislativa para 

Asuntos Europeos. 

 

Portugal e España celebramos este ano o trixésimo aniversario da adhesión 

á Unión Europea, o cal marca un camiño común de progreso, crecemento 

económico, e desenvolvemento social a través do proceso de integración 

europea. Estes trinta anos serviron para favorecer unha grande integración 

entre os nosos dous países, e para desenvolver políticas comúns.  De 

especial importancia son as relacións entre Galicia e o Norte de Portugal, 

pois compartimos, ademais de veciñanza, valores, mercados e obxectivos.  

Mais asistimos nestes últimos anos á como a dereita está a destruír o 

modelo social europeo.  Ante esta situación, os socialistas reafirmamos o 

noso compromiso coa construción europea para alcanzar unha Europa 

federal, máis social e máis xusta, que permita pechar a fenda da 

desigualdade que existe entre os Estados membros e dentro dos países 

europeos. Apostamos, no referente ás relacións co país veciño, e dentro do 

marco europeo, por un plan de reformas comúns para afondar 

definitivamente o desenvolvemento económico e social da península 

ibérica en beneficio dos seus cidadáns. Este camiño significa que ambos os 

dous países non podemos vernos como competidores senón como aliados, 

xa que a comuñón de esforzos a nivel ibérico pode xerar vantaxes 

importantes en termos de desenvolvemento, aforro de recursos, e o 

recoñecemento formal dun mercado que hoxe xa existe. 

 

Enmarcado nas relacións bilaterais entre ambos países, España e Portugal 

celebran anualmente un Cumio ibérico, coa presenza dos xefes de Goberno 

e varios ministros de ambos os dous países, para analizar as relacións 

bilaterais, e tratar diversas cuestións da Unión Europea. A última destas 

citas celebrouse o pasado 22 de xuño en Baiona.  
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cales eran as prioridades políticas galegas do Goberno da Xunta de 

Galicia para o XXVII Cumio Ibérico? 

2. Que balance fai a Xunta de Galicia do XXVII Cumio Ibérico? 

3. Que accións se acordaron levar a cabo en materia de cooperación e 

desenrolo da eurorexión Galicia- Norte de Portugal? 

 

Pazo do Parlamento, 6 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   José Luis Méndez Romeu 

   Pablo García García 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 06/08/2015 10:21:06 

 
Jose Luis Méndez Romeu na data 06/08/2015 10:21:12 

 
Pablo García García na data 06/08/2015 10:21:20 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Ana Belén Pontón Mondelo, María Tereixa Paz Franco e Cosme Eladio 

Pombo Rodríguez, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento 

da Cámara, formulan a seguinte pregunta para a súa resposta oral en comisión 

relativa ás actuacións que vai desenvolver a Xunta de Galiza após os graves 

incendios en espazos naturais protexidos 

 

No pasado mes de xullo en Galiza producíronse numerosos incendios que 

afectaron a zonas protexidas. Concretamente zonas de alto valor ecolóxico e 

recoñecidas con diferentes figuras de protección sufriron graves incendios. 

Segundo os datos feitos públicos durante a última fin de semana de xullo 

arderon 840 hectáreas de Rede Natura. O máis grave foi o incendio de Navia de 

Suarna, que afectou a 431 hectáreas dos Ancares que integran a Rede Natura 

2000. Ademais arderon 200 hectáreas no Caurel e tamén se volveron a producir 

incendios no Parque Natural do Xurés. 

 

É evidente que moitos destes lumes son  intencionados, mais tamén esta 

situación desvela a ausencia de políticas de prevención e a desprotección de 

zonas de alto valor ecolóxico. Os Ancares é un símbolo desa situación, do 

abandono e da paralización de plans de protección especies protexidas como é 

o oso. 

 

Mais tamén se pon de manifesto o fracaso das políticas de conservación da 

natureza. O BNG criticou no seu momento a ausencia de plans de xestión 

específicos de cada espazo. O pasado ano a Xunta aprobou o Plan Director da 

Rede Natura, un documento que consideramos é inadecuado para atender a 

unha xestión sostíbel deses espazos e que articule medidas concretas que 

poñan en marcha  un desenvolvemento sustentábel destas áreas e teña 

mencións específicas á política de prevención de incendios. 

 

Alén destas medidas urxe actuar para evitar a erosión dos solos queimados e 

plans específicos de rexeneración e restauración destas zonas. 
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Polo dito formulamos ás seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

1) Cantas hectáreas de espazos naturais protexidos levan ardidos no que 

levamos de ano 2015? 

2) Que porcentaxe representa sobre o total de superficie que sufriu lumes 

no que levamos de 2015? 

3) Como valora a Xunta de Galiza o impacto dos lumes en espazos naturais 

protexidos? 

4) Que medidas concretas realizou para evitar a erosión destes solos? 

5) Ten previsto a Xunta de Galiza realizar plans específicos de recuperación 

destes espazos? 

6) Avaliou a Xunta de Galiza, no caso concreto de Navia de Suarna, como 

afecta o lume ao plan de recuperación do oso? 

7) Ten previsto a Xunta de Galiza elaborar e aplicar plans específicos de 

xestión de cada un dos espazos declarados Rede Natura? 

 

Santiago de Compostela, 6 de agosto de 2015 

Asdo. Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada GP BNG 

Asdo. María Tereixa Paz Franco 

Deputada GP BNG 

Asdo. Cosme Eladio Pombo Rodríguez 

Deputado GP BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Tereixa Paz Franco na data 06/08/2015 11:21:38 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 06/08/2015 11:21:42 
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Ana Belén Pontón Mondelo na data 06/08/2015 11:21:45 
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Á Mesa do Parlamento de Galiza 

 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a instancias das 

deputadas María do Carme Adán Villamarín e María Tereixa Paz Franco ao abeiro 

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

resposta oral en comisión. 

 

 

Exposición de motivos 

 

Este grupo parlamentar ten recibido nos últimos meses variadas denuncias sobre 

a situación que viven as persoas maiores nos centros, tanto públicos como privados, 

nos que residen. 

 

Algunhas destas denuncias fan referencia á perda de calidade que supón o exceso 

de traballo dos coidadores e coidadoras e os baixos salarios nos centros privados, 

outras aos efectos adversos dos tranquilizantes ou ás suxeicións con cintos pélvicos. De 

feito, existen informacións sobre o sobreuso destes cintos, chegando incluso a ser 

empregados por un 80% dos e das residentes. Outro tipo de denuncias veñen motivadas 

pola carencia de datos sobre o número de inmobilización, sobre o número de úlceras de 

presión ou sobre a avaliación de protocolos das mesmas.  

 

Destacan tamén as denuncias do uso da Guía de Intercambio Terapéutico na que 

se limita a prescrición de medicamentos para as persoas ingresadas nos centros de 

maiores e obriga aos residente a aboar o medicamento que non estea incluído na guía.  

 

 

Por todo isto, formulamos a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

comisión:  

 

1. Como valora o Goberno Galego a situación que viven as persoas maiores nos 

centros de día e nas residencias de maiores tanto públicas como privadas? 

2. En concreto, como valora o Goberno Galego a calidade da comida e o seu 

valor nutricional? 
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3. En concreto, como valora o Goberno Galego a calidade do coidado que reciben 

as persoas maiores? 

4. En concreto, como valora o Goberno Galego o uso de tranquilizantes e 

suxeicións con cintos pélvicos nos centros de maiores? 

5. En concreto, como valora o Goberno Galego o pago de medicamentos non 

recollidos na Guía de intercambio Terapéutico? 

6. En concreto, como valora o Goberno Galego a situación laboral dos e das 

traballadores e traballadoras dos centros de maiores? 

 

Santiago de Compostela, 6 de agosto de 2015 

 

Asdo. María do Carme Adán Villamarín 

Portavoz adxunta e Deputada GP BNG 

Asdo. María Tereixa Paz Franco 

Deputada GP BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 06/08/2015 11:52:59 

 

María Tereixa Paz Franco na data 06/08/2015 11:53:03 
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Á Mesa do Parlamento de Galiza 

 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a instancias da 

deputada María do Carme Adán Villamarín, ao abeiro do disposto no Regulamento 

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

 

En Novembro de 2014 foi aprobado no Parlamento galego por unanimidade unha 

iniciativa do grupo parlamentar do BNG que instaba ao goberno galego a cumprir en 

concreto o Decreto 33/2007, do 1 de marzo, polo que se crea a Unidade de Muller e 

Ciencia de Galiza, e elaborar o II Programa Galego de Muller e Ciencia.  

 

Despois de meses sen ter noticias sobre os traballos para a elaboración deste II 

Programa Galego de Muller e Ciencia, formulamos as seguintes preguntas para a súa 

resposta oral en comisión: 

 

1. Que traballos se realizaron para elaborar o II Programa Galego de Muller e 

Ciencia? 

2. Cando será remitido á Cámara galega o II Programa Galego de Muller e 

Ciencia? 

3. Que novidades inclúe o II Programa Galego de Muller e Ciencia? 

4. Que orzamento contempla o II Programa Galego de Muller e Ciencia? 

 

Santiago de Compostela, 6 de agosto de 2015 

 

Asdo. María do Carme Adán Villamarín 

Deputada GP BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 06/08/2015 12:21:50 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Ana Belén Pontón Mondelo deputada do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral en comisión 

relativa ás actuacións que ten previsto realizar a Xunta de Galiza en relación cos 

problemas derivados da falta de medidas de depuración e saneamento no 

polígono industrial de Melide. 

A ausencia de medidas reais e eficaces de saneamento e depuración dos 

residuos do parque empresarial de Melide leva máis de dúas décadas 

constituíndo un grave problema ambiental deste concello. Estamos falando dun 

polígono que conta con 72 parcelas  e máis de 82.000 metros cadrados de solo, 

e que foi inaugurado no ano 1995. 

 

Este problema vén sendo denunciado por diferentes entidades sociais deste 

concello. A situación é insostíbel e cronifica vertidos aos ríos do concello de 

Melide. De feito os vertidos son moi frecuentes sen que se teñan adoptado 

medidas que solucionen este problema. De feito reclámase desde hai tempo, 

ben unha depuradora ou como mínimo, ben unha balsa de recollida de augas 

que minimice este grave problema ambiental. 

 

A pesar dos anuncios realizados nos últimos anos o certo é que non se albisca 

un interese da Xunta en abordar este problema. Así, no ano 2011 anunciouse 

que se ían desviar os residuos á depuradora. Con posterioridade anunciouse  

primeira fase do saneamento no polígono Industrial da Madanela. 

 

Unha actuación, na que se anunciou “un orzamento de 90.743 euros 

subvencionado no 80% pola Consellería de Economía e Industria, consistirá na 

separación da rede de pluviais e fecais e na instalación das conexións 

necesarias para a evacuación dos vertidos. As obras deberán estar rematadas 

en decembro e comprenderán todo o polígono industrial, así como o eixe 

central que divide o parque.” Ao mesmo tempo, facíase público que “Os 

traballos que se realicen este ano deberán ter continuidade para que a 
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Madanela teña un servizo de depuración de augas residuais completo.  É por iso 

que está prevista unha segunda fase que servirá para instalar as canalizacións 

que leven os vertidos dende o polígono ata a depuradora municipal, onde serán 

tratados xunto coas augas residuais do casco urbano e dalgunhas parroquias do 

municipio.” Avanzábase que “Esta última actuación podería demorarse no 

tempo, xa que precisa de permisos especiais tanto da Dirección Xeral de 

Patrimonio como do Ministerio de Fomento por afectar a obra ao Camiño de 

Santiago e á estrada N-547 que une Lugo con Santiago.  Non obstante, os 

técnicos de Augas de Galicia visitaron o polígono a finais de setembro en 

compañía da alcaldesa de Melide, Ánxeles Vázquez, para ir avanzando na 

redacción do proxecto.” 

 

Porén, o certo é que os vertidos seguen producíndose e as solucións non se 

materializan. Convén lembrar que a lexislación en materia de augas establece 

como obxectivo medioambiental o de previr a deterioración do estado de todas 

as masas de auga, de superficie, subterráneas e das zonas protexidas, e, se for 

o caso, restauralas co obxecto de acadar o bo estado ecolóxico delas;  así como 

o de reducir progresivamente a contaminación procedente das verteduras ou 

dos usos que prexudiquen a calidade das augas na fase superficial ou 

subterránea do ciclo hidrolóxico. Nese sentido as competencias de Augas de 

Galiza son claras en materia de control de vertidos.  

 

 

Tendo en conta as obrigas establecidas por lei e que este polígono foi 

promovido desde o ámbito público formulamos as seguintes preguntas para a 

súa resposta oral en comisión: 

 

1) Cal é o número de autorización de verteduras industriais ten autorizado 

Augas de Galiza no polígono de Melide? 

 

2) Cantas inspeccións ten realizado nos últimos anos a Xunta para  

comprobar o cumprimento destas autorizacións? 

 

3) Cantos vertidos ilegais se teñen producido nos últimos cinco anos? 
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4) Como valora a Xunta a ausencia de medidas de depuración e 

saneamento integral deste polígono? 

 

5) Ten previsto a Xunta de Galiza a posta en marcha de medidas reais para 

garantir saneamento e depuración integrais do polígono de Melide? En 

que van a consistir estas medidas? En que prazo van estar operativas 

estas medidas? 

 

Santiago de Compostela, 6 de agosto de 2015 

 

Asdo. Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada GP BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 06/08/2015 12:35:44 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Ana Belén Pontón Mondelo, deputada do Grupo Parlamentar do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, formula a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en comisión sobre a execución do Plan Director de 

Mobilidade Alternativa. 

 

 

A Xunta de Galiza licitou o Plan Director de Mobilidade Alternativa por 

un valor de 340.000 euros. Un documento que en teoría buscaba o 

fomento do uso da bicicleta na Galiza através dunha actuación 

planificada, que realmente servira de impulso ao emprego deste medio 

de transporte e que contribuira a reducir o uso do vehículo privado e 

polo tanto unha mobilidade alternativa.  

 

Segundo información oficial da Xunta de Galiza, o 19 de marzo de 2013 

foi colgado na páxina web da Dirección Xeral de Mobilidade o borrador 

do documento de criterios e recomendacións, no cal se introduciran 

unha serie de correccións e melloras froito do proceso de 

participación. Finalmente, en xullo de 2013 foi colgada na web a 

versión definitiva deste documento. 

 

Porén, a pesar de ter destinado unha cantidade tan relevante á 

elaboración deste documento, nada se ten realizado para a súa 

aplicación práctica e detectamos que realmente está paralizada 

aplicación práctica deste documento. 
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Polo dito formulamos a seguinte pregunta para  á súa resposta oral en 

comisión: 

 

1) En que situación se atopa a execución das medidas contempladas 

no o Plan Director de Mobilidade Alternativa? 

2) Executouse no ano 2013 algunha das medidas contempladas 

neste documento? En caso afirmativo, cales e que cantidades se 

destinaron a este fin?  

3) Executouse no ano 2014 algunha das medidas contempladas 

neste documento? En caso afirmativo, cales e que cantidades se 

destinaron a este fin?  

4) Executouse no ano 2015 algunha das medidas contempladas 

neste documento? En caso afirmativo, cales e que cantidades se 

destinaron a este fin?  

5) Que avaliación tivo a aplicación destas medidas -no caso de terse 

executado algunha-? 

 

Santiago de Compostela, 6 de agosto de 2015 

 

Asdo. Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada GP BNG 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 06/08/2015 12:56:20 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Ana Belén Pontón Mondelo, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral en comisión. 

 

O desenvolvemento do ferrocarril na Galiza veu acompañado de deficiencias 

importantes. De feito, temos un dos peores servizos ferroviarios de todo o 

Estado, non só polas frecuencias, senón tamén polos tempos de 

desprazamento. Nos últimos quince anos téñense dado pasos de cara 

modernizar a nosa rede ferroviaria, se ben cara un deseño que só pensa en 

chegar a Madrid canto antes, desatendendo a propia rede interior e a 

comunicación de vilas e cidades. Nesta ámbito ten responsabilidades non só 

o Goberno central, senón tamén unha Xunta de Galiza que se despreocupou 

deste asunto e non tivo ningunha iniciativa política neste ámbito. 

 

Polo dito formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

 

Non considera a Xunta de Galiza de que o feito de non existiren servizos de 

proximidade  na Galiza é unha clara discriminación de galegos e galegas? 

Non considera a Xunta de Galiza que a súa pasividade neste asunto é unha 

grave neglixencia? 

Ten previsto impulsar a posta en servizo de sistemas de proximidade no 

noso país? 

Santiago de Compostela, 6 de agosto de 2015 

Asdo. Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada GP BNG 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Ana Belén Pontón Mondelo e María Tereixa Paz Franco, deputadas do 

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

disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en comisión. 

Nos pasados días ardían 630 hectáreas nos espazos da Rede Natura 2000 de 

Ancares e Courel (segundo datos da Xunta). Trátase duns lumes que afectan 

áreas de alto valor ecolóxico. Desde asociacións en defensa do medio ambiente, 

como ADEGA, alertan de que se trata de dúas áreas de excepcionais 

características ecolóxicas e territorios fundamentais para a recuperación de 

especies en perigo de extinción como o oso pardo. Así , o lume de Navia de 

Suarna afecta a territorios clasificados, dentro do Plan de Recuperación do Oso 

(pendente de aprobación) coma “área de presenza”, e unha parte da “área de 

protección prioritaria” no Canón do río Rao.  No caso do Courel o lume ten 

afectado aos montes comprendidos entre o Val de Louzará e a Serra da Trapa, 

nunha área na que nos dous últimos anos teñen acontecido varias incursións de 

osos nesta zona. 

Desde entidades como ADEGA tense feito unha relación entre estes incendios e 

a posibilidade de evitar que se recupere este especie e denuncian que se ten 

conxelado o Plano de recuperación do oso pardo cantábrico (Ursus arctos 

arctos) dende 2013. Afirman que estamos nun momento crucial de enorme 

importancia tanto para a biodiversidade galega coma para a propia especie, xa 

que foi confirmada a presenza dalgunha femia con crías,  en vales dos Ancares 

e do Courel.  Polo de agora a información sobre a evolución da  especie apunta 

a que a presenza pasou de ser esporádica a observarse rastros e contactos 

visuais todos os anos, e excepcionalmente, e de modo intermitente nos catro 

últimos, a observarse osas con crías da que algunha tería xa nacido nestes 

montes galegos. 

A Xunta non actúa neste ámbito e mantén o desleixo que a caracteriza. A 

aprobación do plan é importante non só para a biodiversidade, senón tamén 
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para establecer axudas á poboación residente e evitar conflitos de convivencia. 

É pois clave que se dote de medios económicos e recursos educativos e de 

convivencia a prol da recuperación do  noso patrimonio natural que como se 

demostra noutras zonas é un activo de desenvolvemento económico. 

Polo dito formulamos ás seguintes preguntas para a súa reposta oral en 

comisión: 

Ten realizado a Xunta de Galiza unha investigación sobre as causas dos lumes 

aos que facemos referencia? En caso positivo, cales son os resultados desas 

pesquisas? 

Avaliou a Xunta de Galiza o impacto destes lumes na recuperación da 

biodiversidade e de especies en perigo de extinción como é o oso? 

Que razóns levan á Xunta a paralizar o plan de recuperación do oso? Vai 

aprobalo neste ano? Que alegacións van ser aceptadas das que están 

aprobadas? 

Ten previsto a Xunta dotar económicamente este Plan? 

Que cantidade vai destinar a recuperación dos hábitats queimados? 

Que axudas á poboación residente se van establecer para e evitar calquera 

conflito de convivencia coa especie? 

Que medidas de educación, promoción e divulgación se van establecer? 

 

Santiago de Compostela, 6 de agosto de 2015 

Asdo. Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada GP BNG 

Asdo. María Tereixa Paz Franco 

Deputada GP BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Tereixa Paz Franco na data 06/08/2015 13:35:51 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, Ricardo Vicente Docasar Docasar e Emilio 

Vázquez Blanco, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e Cultura. 

 

O conselleiro de Cultura acaba de anunciar que o cubo VI da muralla de 

Lugo será rehabilitado polo Ministerio de Fomento a través do programa do 

1,5 % cultural. Tanto o actual como o anterior conselleiro de Cultura 

afirmaron que as obras necesarias na muralla como no cuartel de San 

Fernando de Lugo,  levaríanse a cabo tan só se se conseguía financiamento 

externo. Parece que agora conseguiron 90.000 euros, unha cantidade moi 

pequena para as necesidades deste patrimonio. 

 

Por todo o exposto anteriormente, a deputada e os deputados que asinan 

formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

 

1. Que proxectos presentou a Consellería de Cultura para a cidade de 

Lugo ao programa do 1,5 % cultural? 

 

2. Presentaron algo máis que a rehabilitación do cubo VI da muralla de 

Lugo? 

 

3. Presentaron algún proxecto para a rehabilitación do cuartel de San 

Fernando e a construción do Museo da Romanización? 

 

4. Vai levar a cabo o Ministerio de Fomento algún proxecto máis na 

cidade e provincia de Lugo a través do 1,5 % cultural? 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

   Ricardo Vicente Docasar Docasar 

   Emilio Vázquez Blanco 

Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 10/08/2015 12:09:57 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 10/08/2015 12:10:02 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 10/08/2015 12:10:07 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, Juan Carlos González Santín e Carmen 

Gallego Calvar, 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 5.ª, Sanidade, Política 

Social e Emprego. 

 

A cidade de Lugo ten unha notable carencia de prazas públicas de 

educación infantil. A Xunta de Galicia mantén tan só dúas en Paradai e a 

Milagrosa con 290 prazas. O concello tentou paliar esta situación 

construíndo catro centros sen ningunha axuda por parte do Goberno galego, 

pero aínda así todos os cursos quedan moitos centenares de nenos e nenas 

en lista de espera, sen poder conseguir unha praza pública. 

 

A situación e aínda peor este ano, dado que Afundación quere pechar a 

gardería que mantén dende os anos 70 no Sagrado Corazón en contra da 

opinión dos país e nais, das asociacións de veciños e  do concello que 

apoian o seu mantemento. 

 

Pero a pesar das necesidades evidentes da cidade de Lugo a este respecto, a 

Xunta de Galicia vén de concertar tan só 13 prazas de educación infantil en 

centros privados. Toda unha evidencia  do desleixo con que o Goberno do 

Sr. Feijoo trata as necesidades das e dos lucenses. 

 

Está claro que en Lugo é necesario formularse as necesidades de centros 

escolares de todos os niveis, dende infantil a Bacharelato como se está 

poñendo en evidencia nos últimos anos na zona sur da cidade,  e comezar a 

poñer en marcha as infraestruturas necesarias. 

 

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

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Como valora a Xunta de Galicia as necesidades de prazas públicas de 

educación infantil na cidade de Lugo? 

 

2. Considera que as listas de espera de centenares de nenos e nenas que 

se producen todos os anos son asumibles e lóxicas? 
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3. Considera que dúas escolas infantís da Xunta de Galicia son 

suficientes para unha cidade de 100.000 habitantes? 

 

4. Considera que é suficiente para paliar as necesidades de Lugo 

concertar 13 prazas en garderías privadas? 

 

5. Que pensa facer a Xunta de Galicia para paliar as necesidades de 

Lugo de prazas públicas de educación infantil e garantir a igualdade 

de oportunidades e a conciliación laboral e familiar? 

 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

   Juan Carlos González Santín 

   Carmen Gallego Calvar 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 10/08/2015 12:00:11 

 
Juan Carlos González Santín na data 10/08/2015 12:00:15 

 
Carmen Gallego Calvar na data 10/08/2015 12:00:22 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, Ricardo Vicente Docasar Docasar e Emilio 

Vázquez Blanco, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e Cultura. 

 

Dende 2009 este grupo parlamentario vén denunciando a inacción  da 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no 

mantemento e rehabilitación da muralla de Lugo,  unha das grandes xoias 

do patrimonio cultural de Galicia. 

 

Ata para conseguir que realizaran un mantemento mínimo de limpeza do 

monumento tivemos que levar múltiples iniciativas tanto á Comisión de 

Cultura como ao Pleno do Parlamento de Galicia. As nosas protestas 

sumáronse as do Concello de Lugo e as dos veciños e veciñas. 

 

Esta falta de acción da Consellería de Cultura está a pasar factura á muralla. 

Nestes momentos os lenzos volven a estar repletos de maleza o que 

ocasiona non só un problema estético, senón un problema de seguridade.  

 

Pero tamén ten outros problemas, así  son visibles a simple vista grandes 

gretas en numerosos cubos da muralla e o seu claro estado de deterioro o 

que presenta un perigo evidente para a súa  conservación. Hai expertos que 

non descartan que se podan producir derrubas dos cubos como ten sucedido 

no pasado. Todo froito dunha falta de atención da Xunta de Galicia que ten 

as competencias sobre este patrimonio da Humanidade. 

 

É evidente a Xunta de Galicia non ten un estudo integral do estado e das 

necesidades da muralla. Limítase, no mellor dos casos,  a poñer parches e 

atender as urxencias máis graves como a prometida rehabilitación no cubo 

VI. Pero traballando desta maneira o deterioro da muralla continuará.  

 

É necesario poñer en marcha un programa de conservación integral que 

teña moi claro as necesidades do monumento, o cronograma de actuacións 

e os orzamentos adecuados. 
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Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

 

1. Como valora o Sr. conselleiro de Cultura o estado da muralla de 

Lugo? 

 

2. Como valora o estado dos cubos da muralla que presentan gretas e 

un estado de deterioro evidente? 

 

3. Ten o conselleiro de Cultura un estudio xeral do estado da muralla de 

Lugo? 

 

4. Cales son os problemas que considera máis urxentes na conservación 

e rehabilitación da muralla de Lugo? 

 

5. Hai algún plan de conservación integral da muralla de Lugo que 

marque as distintas accións a levar a cabo a medio e longo prazo? 

 

6. Pensa elaborar o estudio necesario para poñer en marcha este plan de 

conservación integral? 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

   Ricardo Vicente Docasar Docasar 

   Emilio Vázquez Blanco 

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

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 10/08/2015 12:05:32 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 10/08/2015 12:05:38 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, Ricardo Vicente Docasar Docasar e Emilio 

Vázquez Blanco, deputada e deputados pertencentes ao Grupo 

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

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

pregunta para a súa resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e Cultura. 

 

O pasado 15 de xullo, o PP firmou, xunto coas demais forzas políticas 

galegas, un manifesto de defensa do galego e de apoio á unidade política e 

social a prol da normalización da nosa lingua. 

 

Valoramos moi positivamente esta unidade e que, por fin, o PP participe 

xunto cas forzas políticas, sociais e culturais do noso país na defensa da 

lingua,  pero non cabe dúbida de que si o PP quere cumprir o firmado na 

declaración debe cambiar moi notablemente a súa política lingüística que 

foi a que levou a nosa lingua a situación actual,  onde é necesario, como di 

a declaración, “devolverlle o protagonismo que nunca debeu perder”. 

 

O manifesto reivindica os acordos establecidos na Lei de normalización 

lingüística e o Plan xeral de normalización da lingua galega, tantas veces 

incumpridos pola Xunta de Galicia presidida polo Sr. Feijoo, a Declaración 

Universal de Dereitos Lingüísticos e a Carta Europea das Linguas 

Rexionais e Minorizadas que tampouco se aplican adecuadamente. 

 

Está claro que si o PP non quere que o documento de unidade non sexa 

unha declaración retórica máis,  debe mudar  a súa política lingüística e 

chegar a acordos co resto das forzas políticas en elementos tan importantes 

como o decreto do plurilingüismo entre outros. 

 

Por todo o exposto anteriormente, a deputada e os deputados que asinan 

formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Cal vai ser a política lingüística da Xunta de Galicia a partir de agora 

despois de firmar a declaración de unidade en defensa da lingua 

galega? 

 

2. Que medidas concretas vai poñer en marcha para alcanzar os 

obxectivos que marca a dita declaración? 
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3. Está disposta a Xunta de Galicia a derrogar o chamado Decreto do 

plurilingüismo e elaborar un novo decreto xuntamente coas restantes 

forzas políticas que cumpra o establecido no Plan xeral de 

normalización da lingua galega? 

 

4. Está disposta a Xunta de Galicia a cumprir a partir de agora a Lei de 

normalización lingüística e o Plan xeral de normalización da lingua 

galega? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Ricardo Vicente Docasar Docasar 

   Emilio Vázquez Blanco 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 10/08/2015 12:06:40 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 10/08/2015 12:06:46 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 10/08/2015 12:06:53 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Gallego Calvar, Juan Carlos González Santín, Carmen Acuña 

do Campo, José Luis Méndez Romeu, María Quintas Alvarez e José 

Antonio Sánchez Bugallo, 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 3.ª, Economía, Facenda e 

Orzamentos. 

 

Rematado xa o prazo establecido polo Goberno do Estado para a 

regularización das pensións das persoas emigrantes ante a facenda pública, 

compre facer balance dos resultados acadados con esta regularización e das 

cuestións pendentes de resolver por parte da administración respecto do 

trato igualitario dos pensionistas emigrantes cos pensionistas do Estado. 

 

Os e as socialistas sempre entendemos que a regularización da situación 

tributaria das persoas pensionistas emigrantes se tiña que facer de oficio e 

non a instancias dos mesmos, posto que podía suceder que moitas persoas 

non accederan a este trámite polas súas propias dificultades de mobilidade, 

recursos, etc. Así, temos aínda a día de hoxe colectivos que solicitan 

ampliación do prazo de regularización e tamén anomalías na propia 

regularización, cómo non recoñecer as sentenzas xudiciais xa existentes 

sobre as pensións de Alemaña exentas de tributar antes do 2013. 

 

Consideramos ademais que o feito de que a meirande parte das persoas 

afectadas non teñan recoñecidas en España as súas incapacidades prexudica 

gravemente a súa situación comparativa ante a facenda pública polas 

exencións que non disfrutan, entre outras. 

 

Ante esta situación, os deputados e as deputadas que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Coñece o Goberno galego o resultado da regularización das persoas 

pensionistas emigrantes de Galicia? 

 

2. Si é así, cantas persoas accederon a esa regularización? 
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3. Ten calculado o Goberno galego as persoas que por distintas 

circunstancias non accederon á mesma? Si é así, cantas son? Que 

accións vai levar a cabo a Xunta de Galicia para atender a estas 

persoas? 

 

4. Que anomalías detectaron na regularización? Cantas persoas con 

pensións de Alemaña foron obrigadas a tributar cando non tiñan que 

facelo? Está o Goberno de Galicia atendendo a esas persoas para que 

poidan reclamar ante a facenda estatal esa situación? 

 

5. Que xestións fixo o Goberno galego para que as distintas 

incapacidades que as persoas pensionistas emigrantes teñen 

recoñecidas nos países aos que emigraron sexa homologadas en 

España? Con que resultados? 

 

6. Si se equiparan as incapacidades, poderán esas persoas reclamar o 

cobrado indebidamente pola facenda estatal? 

 

7. Esta satisfeito o Goberno galego co trato dado pola facenda estatal 

aos pensionistas emigrantes galegos?  

 

  

Pazo do Parlamento, 11 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

   Juan Carlos González Santín 

   Carmen Acuña do Campo 

   José Luis Méndez Romeu 

   María Quintas Alvarez 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Gallego Calvar na data 11/08/2015 10:23:34 

 
Juan Carlos González Santín na data 11/08/2015 10:23:59 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 11/08/2015 10:24:08 
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Maria Remedios Quintas Alvarez na data 11/08/2015 10:24:19 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 11/08/2015 10:24:23 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Carmen Gallego Calvar, Juan Carlos González Santín, Carmen Acuña 

do Campo, José Luis Méndez Romeu, María Quintas Alvarez e José 

Antonio Sánchez Bugallo, 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 5.ª, Sanidade, Política 

Social e Emprego. 

 

Rematado xa o prazo establecido polo Goberno do Estado para a 

regularización das pensións das persoas emigrantes ante a facenda pública, 

compre facer balance dos resultados acadados con esta regularización e das 

cuestións pendentes de resolver por parte da administración respecto do 

trato igualitario dos pensionistas emigrantes cos pensionistas do Estado. 

 

Os e as socialistas sempre entendemos que a regularización da situación 

tributaria das persoas pensionistas emigrantes se tiña que facer de oficio e 

non a instancias dos mesmos, posto que podía suceder que moitas persoas 

non accederan a este trámite polas súas propias dificultades de mobilidade, 

recursos, etc. Así, temos aínda a día de hoxe colectivos que solicitan 

ampliación do prazo de regularización e tamén anomalías na propia 

regularización, cómo non recoñecer as sentenzas xudiciais xa existentes 

sobre as pensións de Alemaña exentas de tributar antes do 2013. 

 

Consideramos ademais que o feito de que a meirande parte das persoas 

afectadas non teñan recoñecidas en España as súas incapacidades prexudica 

gravemente a súa situación comparativa ante a facenda pública polas 

exencións que non disfrutan, entre outras. 

 

Ante esta situación, os deputados e as deputadas que asinan formulan as 

seguintes preguntas para o seu debate en Comisión: 

 

1. Coñece o Goberno galego o resultado da regularización das persoas 

pensionistas emigrantes de Galicia? 

 

2. Si é así, cantas persoas accederon a esa regularización? 
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3. Ten calculado o Goberno galego as persoas que por distintas 

circunstancias non accederon á mesma? Si é así, cantas son? Que 

accións vai levar a cabo a Xunta de Galicia para atender a estas 

persoas? 

 

4. Que anomalías detectaron na regularización? Cantas persoas con 

pensións de Alemaña foron obrigadas a tributar cando non tiñan que 

facelo? Está o Goberno de Galicia atendendo a esas persoas para que 

poidan reclamar ante a facenda estatal esa situación? 

 

5. Que xestións fixo o Goberno galego para que as distintas 

incapacidades que as persoas pensionistas emigrantes teñen 

recoñecidas nos países aos que emigraron sexa homologadas en 

España? Con que resultados? 

 

6. Si se equiparan as incapacidades, poderán esas persoas reclamar o 

cobrado indebidamente pola facenda estatal? 

 

7. Esta satisfeito o Goberno galego co trato dado pola facenda estatal 

aos pensionistas emigrantes galegos?  

 

  

Pazo do Parlamento, 11 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Carmen Gallego Calvar 

   Juan Carlos González Santín 

   Carmen Acuña do Campo 

   José Luis Méndez Romeu 

   María Quintas Alvarez 

   José Antonio Sánchez Bugallo 

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

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Gallego Calvar na data 11/08/2015 10:24:41 

 
Juan Carlos González Santín na data 11/08/2015 10:24:48 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 11/08/2015 10:24:53 
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Jose Luis Méndez Romeu na data 11/08/2015 10:24:58 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 11/08/2015 10:25:05 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 11/08/2015 10:25:10 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

María do Carme Adán Villamarín e María Tereixa Paz Franco, deputadas do 

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

Regulamento da Cámara, presentan as seguintes Preguntas, para a súa resposta oral en 

Comisión. 

 

 

O informe do Valedor do Pobo de 2014 no referido á área de Menores recolle a 

necesidade de “priorizar máis e mellor os recursos para permitir unha axeitada 

intervención reeducadora e socializadora en menores que cumpren medidas de 

internamento”. Cuestión esta importante e da que o goberno galego ten a 

responsabilidade integra de planificación e xestión tal como recolle a Lei 5/2000. A 

execución das medidas ditadas polo xulgados como competencia propia da Xunta de 

Galiza desenvólvese principalmente a través das medidas de medio aberto e de tres 

centros de internamento, dous de xestión privada -Monteledo en Ourense e Concepción 

Arenal en A Coruña- e o outro xestionado pola administración galega -Avelino Montero 

en Pontevedra. 

 

Recentemente, o 15 de xullo, o goberno galego iniciou o procedemento para 

seleccionar as entidades sen ánimo de lucro que serán as encargadas de xestionar estes 

servizos de internamento de menores nos próximos meses. O sorprendente é, por unha 

banda, o cambio na modalidade de concurso e, por outra, que fronte as reiteradas 

afirmacións do Presidente Feijóo dunha suba social nos orzamentos do vindeiro ano, se 

opte por recortar de xeito drástico os orzamentos adicados a estes centros. De feito, os 

centros ven reducidos os seus fondos nun 17% pasando 217 euros praza/día no concurso 

de 2011 a 180,89 euros no que está en curso. Este prezo é o mesmo que o que se prevía 

no 2002 para o centro Concepción Arenal de Coruña. Isto mostra o retroceso 

orzamentario ao que se enfrontan os Centros de Menores.  

 

No caso dos Centros de Medio Aberto a redución é dun 19%, pasando de 580.000 

euros ano a 470.000 euros ano e esixindo aumentar a plantilla de persoal. 
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Ante esta situación é necesario preguntarse cal é o modelo que quere implantar a 

administración galega para os Centros de Menores cando impón un recorte 

orzamentario tan importante. Asemade, por primeira vez non respeta a relación de 

postos de traballo presentes en cada centro, o que implica que persoas traballadoras con 

experiencia e formación poden perder o seu posto de traballo. A este respecto, cómpre 

lembrar que a propia lei vixente de Servizos Sociais -Lei 13/2008- é moi clara cando 

aposta no seu artigo 25 pola estabilidade no laboral do persoal profesional dos servizos 

sociais. E como podemos imaxinar neste servizo concreto a experiencia e o bo facer é 

fundamental para garantir a calidade do servizo. 

 

Ante esta situación, e con preocupación sobre o futuro funcionamento dos Centros 

de Menores, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral en comisión: 

 

1. Que motiva este recorte tan importante de orzamento nos centros de menores? 

2. Por que se modificou a modalidade de contratación? 

3. Non prevé a Consellaría de Traballo e Benestar que unha redución tan 

importante de orzamento pode implica unha merma na calidade do servizo? 

4. Coñece o goberno galego o informe do Valedor do Pobo onde se afirma 

claramente a necesidade de incrementar e mellorar o servizo? Que opina ao respecto? 

5. Por que modificou o goberno galego a relación de postos de traballo deixando 

fóra ao persoal ATS no centro de Ourense? 

6. Que futuro contempla o goberno para os centros de Menores e os seus 

traballadores e traballadoras? 

 

Santiago de Compostela, 12 de agosto de 2015 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

Asdo.: Tereixa Paz Franco 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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María Tereixa Paz Franco na data 12/08/2015 10:35:28 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 12/08/2015 10:35:32 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

María do Carme Adán Villamarín e Ana Belén Pontón Mondelo deputadas do 

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

Regulamento da Cámara, presenta as seguintes Preguntas, para a súa resposta oral na 

Comisión 6ª. 

 

 

A instalación da PLISAN, Plataforma Loxística e Industrial Salvaterra-As Neves, 

é unha das actuacións máis importantes para a dotación de chan industrial, a reubicación 

de empresas e o desenvolvemento do porto de Vigo realizada no sur de Galiza nos 

últimos anos. A súa paralización durante anos supuxo un estancamento do 

desenvolvemento industrial e económico do sur de Galiza. 

 

A recente sentenza do Tribunal Supremo rexeitando o recurso contra a 

modificación puntual do proxecto de implantación da plataforma loxística-industrial de 

Salvaterra-As Neves (PLISAN) interposto pola Asociación de afectados pola devandita 

plataforma supón unha boa nova para a comarca xa que a realización da Plisan debe 

respectar os dereitos dos afectados e afectadas. Por iso, este grupo parlamentar 

considera que non se debe demorar máis a execución dun proxecto capital para o sur de 

Galiza respectando os dereitos das persoas afectadas. 

 

Ante esta situación o grupo parlamentar do BNG formula as seguintes preguntas 

para a súa resposta oral en comisión: 
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1. Por que non se deron cumprimento as promesas de estar operativa a PLISAN en 

2013? 

2. Que futuro contempla o goberno galego para a PLISAN ? 

3. Que cronograma de actuacións contempla o goberno galego para dar 

cumprimento á sentenza do Tribunal Supremo? 

 

Santiago de Compostela, 12 de agosto de 2015 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 12/08/2015 11:18:31 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 12/08/2015 11:18:35 

 

119979



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a instancias das 

deputadas María do Carme Adán Villamarín, Ana Belén Pontón Mondeo, Tereixa Paz 

Franco e Montserrat Prado Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en comisión.  

 

A violencia machista é unha realidade que vivimos na nosa sociedade. Nas últimas 

décadas, a violencia contra as mulleres, grazas ao constante traballo dos movementos de 

mulleres, deixou de ser un asunto invisíbel e naturalizado do ámbito do fogar para pasar 

a formar parte da axenda política das administracións.  

Nacións Unidas recoñece a “violencia contra as mulleres” como unha 

manifestación das relacións de poder historicamente desiguais entre os sexos que, de 

feito, impide a igualdade plena das mulleres, sendo a violencia un dos mecanismos 

sociais para manter a súa situación de subordinación. Co obxectivo de remover as 

estruturas que causan e perpetúan esta situación na actualidade están vixentes a Lei 

Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a 

Violencia de Xénero e a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e 

tratamento integral da violencia de xénero. 

Despois de anos da súa aplicación, insuficiente nalgúns casos por falta de recursos 

e orzamentos, sentimos rabia e impotencia ante os asasinatos de mulleres e nenas que 

nas últimas semanas e meses lembran que a violencia machista enchoupa a toda a 

sociedade. O machismo, nas súas diferentes formas, segue presente no día a día das 

mulleres. 

Por iso consideramos necesario eloxiar a importancia que supuxo dotármonos 

destas leis no noso ordenamento xurídico, ao mesmo tempo, que tamén consideramos 

que é o momento de dar pasos adiante que melloren os textos co obxectivo de mellorar 
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as vidas das mulleres que sofren violencia e realizar un labor preventivo e educativo 

maior. Neste sentido queremos destacar e elevar ao debate político varios aspectos. 

En primeiro lugar, os movementos de mulleres consideran necesario introducir 

termos amplos que reflictan todas as dimensións do problema, como por exemplo o de 

Feminicidio. Termo este que ten que ten dúas dimensións claras. Por unha banda, unha 

dimensión política que presenta o asasinato e morte de mulleres como un dos ataques 

máis graves contra os dereitos humanos a súa integridade moral e liberdade e, por outra, 

unha dimensión social que sinala aos factores de discriminación social que conflúen nas 

mulleres converténdoas en especialmente vulnerábeis aos ataques contra a vida. 

En segundo lugar, ante a gravidade e magnitude do problema consideramos 

necesario que a inclusión do termo Feminicidio como forma de terror propia que sofren 

as mulleres só por cuestión de xénero serva de base para a elaboración dun Estatuto de 

vítima de Feminicidio. 

Terceiro, dado que constatamos que a resposta fundamentalmente penal móstrase 

insuficiente á hora de eliminar a violencia machista. A necesidade dun acompañamento 

efectivo ás mulleres debe mudar a óptica e incidir na dimensión social do problema e 

nos mecanismos que a nivel psicolóxico, económico e social poden acompañar á unha 

muller que sofre violencia machista. Con este obxectivo consideramos necesario a 

modificación a Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección 

Integral contra a Violencia de Xénero para incluír un título propio no que se defina as 

formas para acreditar a situación de violencia eliminando o artigo 23 e aqueles para os 

que este serve de base que acreditan as situacións de violencia parcialmente e 

condicionando todos os dereitos á acreditación da condición a través dunha orde de 

protección ou un informe do Ministerio fiscal. 

 

Por todo isto, formulamos a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

comisión:  
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1. Considera necesario o Goberno galego modificar a Lei Orgánica 1/2004, do 28 

de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero? 

2. Como valoraría a introdución da figura do Feminicidio? E un Estatuto de vítima 

de Feminicidio? 

3. Considera necesario o Goberno galego modificar na Lei Orgánica 1/2004 a 

acreditación da situación de violencia machista?  

4. Considera necesario iniciar os traballos para modificar da Lei 11/2007, do 27 de 

xullo, galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero para incluír 

o termo Feminicidio? 

Santiago de Compostela, 14 de agosto de 2015 

 

Asdo. María do Carme Adán Villamarín 

Deputada GP BNG 

Asdo. María Tereixa Paz Franco 

Deputada GP BNG 

Asdo. Montserrat Prado Cores 

Deputada GP BNG 

Asdo. Ana Belén Ponton Mondelo 

Portavoz adxunta e Deputada GP BNG 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 14/08/2015 10:30:41 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 14/08/2015 10:30:46 

 

María Monserrat Prado Cores na data 14/08/2015 10:30:54 
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María Tereixa Paz Franco na data 14/08/2015 10:31:02 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formula 

a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa ao peche de camas 

hospitalarias durante os meses de verán. 

 

A Xunta do Partido Popular persiste na súa política de peche masivo de camas 

nos centros hospitalarios da rede pública de Galiza durante os meses de verán, de xeito 

que  un o número de camas que non van estar operativas durante a época estival deste ano 

2015 vai ser de 1.015. 

As políticas do PP, de recortes e privatizacións, teñen  afogada á sanidade pública 

galega. Neste contexto a Xunta de Galiza está incrementando ano a ano a súa política de 

peche de camas, especialmente na época estival. 

O peche de camas ten moi graves consecuencias tanto no eido asistencial como 

no eido laboral.  

No eido asistencial esta decisión vai significar unha maior dificultade ao acceso 

ás prestacións sanitarias por parte da poboación galega, aumento das listas de espera, 

saturación dos servizos de urxencias e unha moi importante repercusión na presión sobre 

@s profesionais sanitari@s para reducir o número de ingresos e rebaixar as estancias 

hospitalarias así como no emprego do sector sanitario.A conclusión final será máis 

derivacións de doentes a centros hospitalarios privados. 
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No eido laboral vai significar o aumento do desemprego do persoal sanitario, 

porque estas camas pechadas inciden tamén no desmantelamento do emprego público, 

impedindo o acceso ao emprego d@s miles de traballador@s que están inscritos nas listas 

de contratación. 

Máis unha vez a Consellaría de Sanidade prioriza os recortes na vez das 

necesidades de asistencia sanitaria d@s galeg@s, a precarización fronte á calidade 

asistencial. 

O Bloque Nacionalista Galego considera indecente este peche de camas cando hai 

miles de galegos e galegas en listas de espera, miles de profesionais nas listas de 

contratación,e cando se privatizan continuamente servizos e se derivan sistematicamente 

doentes á sanidade privada. 

 

Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

- Considera o Goberno galego que defende a sanidade pública de Galiza fechando  

1.015 camas durante os catro meses de verán, mentres privatiza servizos e deriva 

doentes sistematicamente á sanidade privada? 

- Cantos profesionais, desglosados por categorías, vai contratar o Sergas para cubrir 

as vacacións do persoal? 

- Que valoración fai a Consellaría da repercusión negativa no emprego sanitario, da 

escasa substitución de persoal no verán? 

- Ten avaliado o Goberno galego a repercusión do peche de camas nas xa moi 

avultadas listas de espera do Sergas? 

119985



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

- Como vai afectar este peche tan importante de camas nos servizos de urxencias? 

- Cales son as especialidades que máis se van a ver afectadas por esta medida? 

- Cales son os servizos, en cada hospital, nos que se pecharon camas e cales foron 

os criterios para tomar a decisión? 

- Cal vai ser o aforro previsto con esta medida? 

 

Santiago de Compostela, 17 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 17/08/2015 11:10:06 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

formula a seguinte Pregunta para a súa resposta oral na Comisión de control da 

CRTVG, relativa ao respecto pola imparcialidade, obxectividade e pluralismo nos 

medios públicos galegos. 

 

A imparcialidade, obxectividade e respecto á pluralidade informativa, deben ser 

principios reitores da información emitida polos medios públicos de Galiza. 

Co obxecto de coñecer a valoración que fai o Director Xeral da CRTVG sobre 

nivel de cumprimento dos mesmos tanto na información da radio como da televisión 

galega, a deputada asinante formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral na 

Comisión de control da CRTVG: 

A radio e a televisión públicas de Galiza están a respectar os principios de 

imparcialidade, obxectividade e pluralidade nas súas informacións, a xuízo do Director 

Xeral da CRTVG? 

 

Santiago de Compostela, 17 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 17/08/2015 11:14:28 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formula 

a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa á necesidade de 

dotar á comarca do Salnés dunha ambulancia medicalizada de xeito permanente. 

 

As urxencias sanitarias que se produzan na comarca do Salnés no ámbito extra 

hospitalario nos concellos de Sanxenxo, Cambados, O Grove, Meaño, Meis, A Illa de 

Arousa, Vilanova de Arousa, Vilagarcía de Arousa e Ribadumia só contan con catro 

ambulancias asistenciais de soporte vital básico, que só contan cunha persoa que 

conduce o vehículo e un/unha técnico-auxiliar. Estas ambulancias teñen as súas bases en  

Ogrobe, Sanxenxo, Vilagarcía e Cambados. 

A comarca do Salnés está por debaixo da ratio recomendada pola OMS ( 

Organización Mundial da Saúde ) que recomenda a existencia dunha ambulancia de 

“Soporte Vital Básico” por cada 25.000 habitantes, estamos a ver como a día de hoxe na 

comarca do Salnés as ratios de atención superan as recomendacións. 

Na atención das patoloxías de gravidade o tempo é un factor esencial, polo cal 

non é entendíbel que unha comarca tan ampla e con tanta poboación como a do Salnés 

teña un hospital que non está dotado con UCI  e non conte con ningunha ambulancia 

medicalizada ( Soporte Vital Avanzado ) é dicir dotada cun equipo humano composto 

por un/unha médico e persoal de enfermería especializado na atención sanitaria en 

situacións de emerxencias e dous técnicos en transporte sanitario urxente, algo 

claramente necesario tendo en conta ademais da súa poboación o alto índice de sinistros 

que se rexistran. 

O persoal que presta os seus servizos nas ambulancias do 061 no Salnés veñen 
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de denunciar que están a prestar os servizos propios dunha ambulancia medicalizada 

con ambulancias convencionais ou asistenciais, que, ou ben son “medicalizadas” indo a 

buscar o persoal médico e de enfermería aos centros de saúde ou PACs, co cal se perde 

un tempo vital,ademais de deixar desatendidos estes centros, ou proceder ás chamadas 

transferencias en ruta, consistentes en saír ao encontro da ambulancia medicalizada, que 

ten base en Pontevedra, e proceder a medio camiño a transvasar  @s doentes dunha 

ambulancia a outra no medio da rúa ou en gasolineiras, cando non ter que seguir hacia o 

centro hospitalario por atoparse esta ocupada.  

É evidente que os recursos sanitarios  existentes no Salnés non permiten a 

atención de patoloxías de extrema gravidade,  nin a maior parte das veces, prestar 

asistencia médica in situ a doentes de extrema gravidade, nin asistilos con persoal 

facultativo nin de enfermería durante os traslados a un centro hospitalario, ao non contar 

con ambulancia medicalizada nin ter UCI  o Hospital do Salnés, 

Dende finais do mes de novembro a Xunta de Galiza abreu o prazo para o novo 

concurso de transporte Sanitario Urxente na Galiza, que non contempla a dotación de 

ambulancia medicalizada para o Salnés, e que ademais está sendo aproveitado o mesmo 

para reducir e precarizar este servizo público e primar o negocio fronte ao servizo. Un 

negocio, que máis unha vez, como xa fixo na adxudicación do Hospital do Salnés,  o 

Partido Popular prima ás grandes empresas de fora de Galiza. 

O PP ten demostrado sobradamente que a súa folla de ruta é a de privatizar e 

recortar cada vez máis nestes servizos públicos, coa única fin de que as empresas 

adxudicatarias aumenten os seus beneficios, aínda a conta de precarizar na atención e 

servizos ás persoas. 

Fronte a isto, dende o BNG entendendo que é preciso reclamar un servizo tan 

necesario, e que atenda e teña como principal obxetivo o de servir e velar pola saúde de 

toda a poboación do Salnés con unha ambulancia medicalizada, imprescindibel para non 
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seguir a poñer en risco a saúde e vida d@s veciñ@s da comarca, formúlanse as 

seguintes preguntas para a súa resposta oral en comisión: 

- Considera que @s veciñ@s da comarca do Salnés poden recibir unha atención 

sanitaria rápida e con garantías, diante dunha patoloxía de gravidade,  carecendo de UCI 

no Hospital do Salnés e de ambulancia medicalizada? 

- Tendo en conta que o tempo é un factor esencial, considera que os veciñ@s do 

Salnés teñen as mesmas oportunidades diante dunha patoloxía de gravidade que os de 

outras zonas do país? 

- Considera un proceder axeitado transvasar doentes dunha ambulancia a outra 

no medio da rúa ou en gasolineiras? 

- Que opinión lle merece que o Salnés teña unhas ratios poboación/ambulancia 

moi por debaixo do que establece a OMS? 

- Ten intención o Goberno galego de dotar ao Salnés dunha ambulancia 

medicalizada?, de ser así, en que prazo? 

 

Santiago de Compostela, 17 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

119991



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

María Monserrat Prado Cores na data 17/08/2015 14:16:38 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, María do Carme Adán Villamarín e Daniel 

Rodas Chapela, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

formula a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa á 

situación laboral en Povisa. 

 

Povisa mantén constantemente unha conflitiva relación laboral c@s 

traballadores/as. Esta situación levou a que fora denunciada en diversas ocasións 

por vulnerar dereitos elementais do cadro de persoal, e que os xulgados ditaminen 

sistematicamente dando a razón @s traballadores/as. 

Esta situación de conflitividade laboral sigue a estar de triste e lamentábel 

actualidade, ao ter comunicado a empresa a extinción do seu contrato a 13 persoas, 

10 celadores e 3 auxiliares do arquivo, e a modificación das condicións laborais 

doutras 26 argumentando causas organizativas. 

Estes despedimentos prodúcense apenas 6 meses despois de ter o Sergas 

renovado o concerto con este centro hospitalario para atender a máis de 130.000 

beneficiarios da Seguridade Social ,da Área Sanitaria de Vigo, por un importe de 

600.480.000 €, e poucos días despois de ter retirado un ERE co que pretendía a 

extinción de 56 contratos. 

Non teñen xustificación estes despedimentos cando o propio Goberno 

galego esgrimiu o mantemento do emprego coma unha das principais 
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xustificacións para renovar o concerto en setembro de 2014. 

A Consellaría de Sanidade non pode manterse impasíbel, nin mirar para 

outro lado diante desta situación nun centro sanitario co que ten asinado un 

concerto millonario. Ten que aclarar si vai a consentir que os cartos públicos 

sirvan para que a empresa mellore a súa conta de resultados, para que a empresa 

sanee a súa economía e a do grupo ao que pertence ou para a prestación sanitaria 

da poboación que ten adscrita. 

 

Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral 

en comisión: 

-Considera o Goberno galego que as disposicións e normas de aplicación 

establecidas polo Sergas para os seus centros propios se están a cumprir 

nos centros cos que ten concertos? 

-Considera que Povisa está a cumprir o que se establece ao final do  

estipulación II “Prestacións Sanitarias” do concerto subscrito co Sergas 

que dí : Povisa,SA obrígase  a seguir e  a cumprir todas as normas, 

instrucións, programas e criterios organizativos establecidos polo Sergas 

relativos aos servizos incluídos no obxecto deste concerto.Igualmente 

deberá cumprir as disposicións e normas de aplicación establecidas polo 

Sergas para os seus centros propios? 

-Teñen realizado os responsábeis da Consellaría de Sanidade algunha 

actuación diante da dirección de Povisa para que readmita @s  13 

traballadores/as despedid@s e remate coa política laboral de represión, 
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ameazas, despedimentos e arbitrariedade? 

 

-De terse realizado en que teñen consistido? En que datas? Cal foi o 

resultado das mesmas? 

-Vai permitir o Goberno galego  que Povisa despida a 13 profesionais da 

súa plantilla, cando acaba de asinar un concerto millonario co Sergas, as 

súas ratios de persoal están moi por debaixo da media da sanidade pública 

galega, especialmente en algunhas categorías, e ten, con moito, as listas de 

espera máis altas de Galiza? 

-Que valoración fai a Consellaría de que practicamente a metade do 

persoal de Povisa teña redución de xornada? 

-Que valoración fai da redución temeraria de persoal en determinadas 

franxas horarias? 

-Considera que cumpre coas ratios de persoal? 

- Considera o Goberno galego aceptábel que unha empresas que ten un  

concerto millonario co Sergas pode levar a cabo unha precarización 

constante do seu persoal sen que por parte do Goberno se faga nada para 

impedilo? 

-Avala o Goberno galego a política laboral que practica Povisa co seu 

persoal? 

-Considera o Goberno galego que a precarización laboral, a mobilidade e 
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os cambios de quenda constantes aos que somete a dirección de Povisa @s 

profesionais non afecta á calidade asistencial que reciben @s doentes que 

teñen a este centro como hospital de referencia?  

 

Santiago de Compostela, 17 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

María do Carme Adán Villamarín 

Daniel Rodas Chapela 

Deputadas e deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 17/08/2015 14:18:38 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 17/08/2015 14:18:41 

 

Daniel Rodas Chapela na data 17/08/2015 14:18:49 

 

119996



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores e Tereixa Paz Franco, deputadas do Grupo Parlamentar 

do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa ás medidas a 

tomar para evitar o desmantelamento do SVA  en Galiza. 

 

A CIG, Confederación Intersindical Galega, sindicato maioritario no SVA en Galiza, 

denunciou hai uns días a intención da Dirección Xeral de Aduanas de trasladar unha das 

embarcacións con base en Vilagarcía de Arousa ao Mediterráneo. 

Ata o de agora o SVA conta con dúas embarcacións de alta velocidade con base en 

Vilagarcía, a Águila I e o Colimbo III, dotada cada unha delas con dúas tripulacións de 4-5 

persoas cada unha. Todo indica que a intención é trasladar esta última para o mediterráneo, si 

esta pretensión se confirma a Ría de Arousa quedará aínda máis desprotexida de vixilancia na 

loita contra o narcotráfico. Daríase a situación de haber persoal para dúas quendas e unha soa 

embarcación, que ademais vería enormemente reducida a súa capacidade de actuación ao non 

ter relevo nas operacións. 

O Bloque Nacionalista Galego súmase á preocupación doutros colectivos de loita 

contra o narcotráfico polo desmantelamento progresivo dos recursos humanos e materiais 

dispoñíbeis en Galiza para a loita contra o narcotráfico, xa que a eliminación desta 

embarcación que vimos de coñecer, súmase á eliminación doutra embarcación de alta 

velocidade con base en Vigo e outra de tamaño medio na Coruña, tamén trasladadas ao 

Mediterráneo, e á eliminación de medios aéreos como era o avión Casa 212, que tiña base en 

Santiago e o helicóptero  Dauphiné con base en Vigo, que dispoñía de boas prestacións, como 

unha boa cámara de visión nocturna e autonomía suficiente para facer seguimento das 

embarcacións rápidas das redes de narcotráfico.Agora tan só existe un helicóptero modelo 

BK, con base en Vigo con moi poucas prestacións, tan só dúas horas de autonomía e unha 

119997



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

cámara de visión nocturna pouco eficiente. A isto hai que engadir que algunha embarcacións 

teñen moita antigüidade, como é o caso da VA II, con base en Muros e o Alcaraván II  con 

base en Ribadeo, que teñen 30 anos 

Á redución de medios hai que engadir tanto a redución dos recursos humanos como a 

moi elevada media de idade das plantillas, estando en Galiza en 55.2 anos de media. Nos 

últimos anos foise reducindo de maneira moi notábel o número de efectivos, non se cubriron 

as vacantes, desde o ano 2011 non se incorporaron novos traballadores ao SVA en Galiza por 

concurso, e tampouco houbo Oferta Pública de Emprego con prazas para o noso país. Nos 

vindeiros 5 anos serán un total de 82 persoas, o 26% da plantilla, as que se xubilen por 

cumprir 65 anos, aos que haberá que sumar as que poidan solicitar a xubilación por ter anos 

suficientes de cotización para facelo. 

Moitas destas persoas por idade poderán solicitar non saír a navegar, atopándose con 

que non está desenvolvida a posibilidade de optar á segunda actividade, a pesares de 

contemplarse esta na Lei 66/1997 de 30 de decembro de Medidas Fiscais e Administrativas e 

de Orden Social, onde se recolle a reestruturación do Servizo de Vixilancia Aduaneira e entre 

outras cousas a segunda actividade. 

Parece evidente que estamos diante dun desmantelamento do SVA en Galiza pola vía 

de redución de persoal e de medios materias, o que sen dúbida vai facilitar  a actuación das 

redes de narcotráfico no noso país, nun momento onde as entidades que traballan na campo 

da loita contra o narcotráfico como na atención ás persoas con adicións manifestan que hai 

tanto un aumento do consumo como  unha grande oferta no mercado, o que xunto coas 

aprehensións, por parte do buque de operacións especiais Petrel, de cargamentos de droga 

con destino a Galiza (Ratonero,Riptide, Coral I)  evidencia que  as redes de narcotráfico 

seguen a introducir cargamentos. 

 

Diante de todas as medidas expostas tan prexudiciais para o control das costas de 

Galiza, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral en comisión: 
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-Ten realizado o Goberno galego algunha actuación diante do Goberno español para 

evitar o desmantelamento do SVA  en Galiza que está a realizar este? 

-Ten coñecemento da intención do Goberno español de eliminar unha das 

embarcacións que ten o SVA  con base en Vilagarcía? 

-De ser positiva a resposta, ten realizado algunha actuación para evitalo? 

-Coida que coa redución constante de persoal, de embarcacións e de medios aéreos 

do SVA pode realizarse en Galiza unha loita efectiva contra as tramas do narcotráfico? 

 

Santiago de Compostela, 17 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores  

Tereixa Paz Franco 

Deputadas do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 17/08/2015 14:22:30 

 

María Tereixa Paz Franco na data 17/08/2015 14:22:36 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formula 

a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa ás actuacións 

realizadas diante das múltiples irregularidades de Ambulancias BDM. 

 

A finais do mes de agosto do pasado ano 2014, o Bloque Nacionalista Galego 

presentou no Parlamento galego toda unha serie de iniciativas co obxectivo de que a 

Xunta de Galiza dera resposta á situación que viña de ser denunciada pola 

Confederación Intersindical Galega contra a actividade e as prácticas da empresa de 

ambulancias BDM, con sede  no concello de Soutomaior. 

Estas denuncias producíanse despois de que o 6 de de agosto de 2014 a Policía 

Local de Pontevedra procedera á inmobilización de dúas das ambulancias da empresa 

BDM, no momentos que estaban a realizar servizo de traslado de doentes, por presentar 

graves problemas técnico-sanitarios.  

A lista das irregularidades detectadas era abundante: carecer de tarxeta de 

transporte para o transporte sanitario, non dispoñer de libro de inspección técnico 

sanitario, non ter a revisión de ITV ao día, falsificacións no rexistro de inspección 

técnico-sanitaria e no libro de reclamacións, carecer de rexistro de desinfección do 

habitáculo e do equipamento. Un dos vehículos aparecía catalogado como furgoneta 

para uso particular sen referencia á prestación de funcións de ambulancia, transporte 

sanitario ou servizo público, e o outro tiña prohibido circular dende 2011. Tamén se se 

atoparon nestes vehículos toda unha serie  de medicamentos e materiais caducados, 

algúns deles dende había varios anos,ademais da constatación de que realizaban con 
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estas ambulancias non só traslados de doentes a servizos de rehabilitación ou a centros 

de saúde, senón tamén  a servizos de urxencias de distintos centros sanitarios, 

fundamentalmente para aseguradoras privadas, en especial para Adeslas. 

A todo isto hai que engadir toda toda unha serie de irregularidades laborais de 

gravidade, exceso de xornada laboral, 12 horas diarias, chegando ao extremo de realizar 

periodicamente quendas de 72 horas ininterrumpidas, non cobrar nocturnidade nin horas 

extras, incumprimento dos períodos vacacionais, infracotización dos traballadores,... 

Irregularidades que foron postas en coñecemento da Inspección de Traballo en maio de 

2014. 

Recentemente creouse a Asociación de Voluntarios de Protección Civil Verdugo-

Oitavén, da que figura como presidente Álvaro Barreiro Cousiño. A mesma persoa que 

estaba a fronte da Agrupación de Protección Civil de Soutomaior, e de estreita relación 

coa empresa BDM, por ser a parella da propietaria oficial,ata o punto de usar a mesma 

nave para depositar o material e os vehículos da agrupación e as ambulancias de BDM. 

Resulta sorprendente que con todos os antecedentes de irregularidades masivas, 

denuncias e sancións, a Vicepresidencia da Xunta lle permita crear unha Asociación de 

Voluntarios de Protección Civil, e que os concellos de Ponte Caldelas, A Lama e 

Fornelos de Montes teñan asinado un acordo de colaboración coa mesma. 

Así mesmo na contestación nº 31706, comunicada a mediados de xaneiro de 

2015, ás preguntas formuladas polo BNG o Goberno galego admite: 

Que desde o ano 2012 se lle impuxeron a ambulancias BDM 8 sancións firmes, 

sete por realizar transporte sanitario en réxime de servizo público carecendo da 

preceptiva autorización e unha por non ter subscrito o seguro obrigatorio de viaxeiros. 

Que, desde o ano 2011, a persoa física propietaria dos vehículos rotulados como 
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Ambulancias BDM, Berta Darriba Martínez,  foi obxecto de  seis sancións firmes, unha 

polo incumprimento da obriga de subscribir o seguro obrigatorio de viaxeiros e cinco 

por realizar transporte sanitario en réxime de servizo público carecendo da preceptiva 

autorización. 

Que as denuncias formuladas pola Policía Local de Pontevedra orixinaron o 

inicio de outros cinco expedientes sancionadores contra a persoa titular das 

ambulancias, polos mesmos conceptos. 

Que se incoaron dous expedientes sancionadores contra a empresa contratante 

do transporte sanitario por contratar cun contratista non autorizado. 

Que o incumprimento das condicións da certificación técnico-sanitaria será 

sancionado de conformidade co disposto na Lei 14/1986, do 25 de abril, Xeral de 

Sanidade e no  Real Decreto 836/2012 do 26 de maio, polo que se establecen as 

características técnicas, o equipamento sanitario e a dotación de persoal dos vehículos 

de transporte sanitario por estrada. 

Que se aprecian manipulacións nos Libros de Inspección Técnico Sanitarias nos 

vehículos, polo que a xefatura territorial de Pontevedra acorda o inicio dun expediente 

sancionador contra a propietaria titular de Ambulancias BDM pola presunta comisión de 

dúas infraccións administrativas tipificadas como graves, e quen sen prexuízo do que 

resulte sa instrución, fíxase unha multa de 30.050€. 

Que se acordou dar traslado ao Ministerio Fiscal das denuncias formuladas por 

considerar que había indicios que poden ser constitutivos de ilícito penal. 

Que as denuncias serán estudadas pola Subdirección de Inspección, Auditoría e 

Acreditación de Servizos Sanitarios,  por se se considerase realizar algunha actuación en 

relación coa SegurCaixa Adeslas S.A de Seguros e Reaseguros, entidade para a que a 
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empresa denunciada estaba a realizar o servizo, tras o cal a Subdirección acordou o 

inicio dun expediente informativo previo. 

Que a Inspección Provincial de Traballo de Pontevedra ten incoados dous 

expedientes sancionadores tras a investigación realizada tras dúas denuncias presentadas 

e a tramitación dun expediente tras outra denuncia. 

Da contestación escrita ás preguntas do BNG despréndese inequivocamente que 

as denuncias formuladas pola CIG eran máis que xustificadas e que, máis unha vez, a 

Xunta de Galiza actúa tarde, mal e arrastro, só cando as evidencias son abrumadoras, o 

que parece constatar complicidade e connivencia coa empresa. 

 

Son aínda moitas as incógnitas que quedan por despexar, e por iso formúlanse as 

seguintes preguntas para a súa contestación oral en comisión: 

-Poden @s galeg@s ter a seguridade de que en Galiza non están prestando 

servizos ambulancias nas condicións temerarias para @s doentes como o estivo a facer 

durante anos Ambulancias BDM? 

- Como é posíbel que a Consellaría de Sanidade non actuara existindo denuncias 

e sancións desde o ano 2011 contra Ambulancias BDM? 

- Como xustifica que permitira a Ambulancias BDM o transporte sanitario en 

réxime de servizo público carecendo da preceptiva autorización, que transportara 

persoas doentes con ambulancias ilegais, sen as certificacións técnico-sanitarias, sen a 

obriga de subscribir o seguro obrigatorio de viaxeiros, manipulacións nos Libros de 

Inspección Técnico Sanitarias nos vehículos? 

- Ten realizado a Subdirección de Inspección, Auditoría e Acreditación de 
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Servizos Sanitarios, algunha actuación en relación coa SegurCaixa Adeslas S.A de 

Seguros e Reaseguros, entidade para a que a empresa denunciada estaba a realizar o 

servizo, ademais do inicio dun expediente informativo previo? 

- Coida suficiente ter trasladado a documentación á Fiscalía con todas as 

infraccións realizadas pola empresa? Por que non se ten presentado como acusación 

particular?, considera que non son suficientemente graves as infraccións cometidas 

como para que a Consellaría teña unha actuación proactiva? 

- En que estado de tramitación están as sancións? Foron abonadas? 

 

Santiago de Compostela, 18 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 18/08/2015 10:10:52 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores e Cosme Pombo Rodríguez, deputada e deputado do Grupo 

Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento 

da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa á 

necesidade de acometer con urxencia obras de reparación no CEIP de Rubiáns en Vilagarcía de 

Arousa.  

 

O CEIP de Rubiáns atende as necesidades de escolarización de alumnado de educación 

infantil e primaria de varias parroquias do concello de Vilagarcía de Arousa, tendo pasado por el 

diversas xeracións de alumnado. 

O centro sofre un grave estado de abandono debido a non ter sido acometidas  as obras 

precisas de arranxo e mantemento, obras reivindicadas dende hai anos por membros da 

comunidade educativa do centro.  

A pesares de que por parte da Consellaría de Educación se acadou o compromiso de 

realizar as obras precisas para o arranxo das graves deficiencias, estas non se deron acometido, 

agás unhas pequenas reparacións consistentes no cambio de luminarias e falsos teitos e o cambio 

de ventás dunha fachada do colexio, mais que só solucionaron os problema de illamento nunha 

pequena zona, polo que a maior parte do centro sigue sigue mal aillado termicamente polo que 

ademais de ter un elevado gasto en calefacción, tanto alumnado como profesorado pasan frío. 

A Consellaría tíñase comprometido tamén a realizar un informe técnico sobre as 

actuacións precisas para solucionar os problemas do ximnasio, mais a día de hoxe non se fixo. 

Por este motivo a propia ANPA encargou un informe propio que pagou do seu bolso. As 

conclusións do mesmo non deixan lugar a dúbidas: non hai ventilación, nin calefacción,nin 

vestiarios, nin subministro de auga, nin baños, non hai portas, hai pingueiras, a humidade é 
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omnipresente ao igual que o cheiro. Un informe que determina que as instalacións non cumpren 

coa normativa vixente en materia de seguridade para desenvolver as clases de educación física. 

A isto hai que engadir que @s responsábeis da ANPA solicitaron reunirse co xefe 

territorial de educación en Pontevedra en outubro do 2013, petición que reiteraron un ano máis 

tarde, mais que a día de hoxe aínda non foron recibid@s. 

 

O Bloque Nacionalista Galego considera inadmisíbel que o Goberno galego permita o 

deterioro dun centro de ensino ata os niveis no que está o CEIP de Rubiáns, e por isto 

formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta oral en comisión: 

-Por que non ten feito a Consellaría o informe técnico sobres as actuacións precisas para 

solucionar os problemas do ximnasio do CEIP de Rubiáns no concello de Vilagarcía? 

-Cal é a razón de non ter realizado as actuacións de reparación neste centro educativo, 

tan precisas, e tantas veces demandadas pola comunidade educativa? 

-Coida que unhas instalacións que un informe técnico certifica que  non teñen 

ventilación, nin calefacción,nin vestiarios, nin subministro de auga, nin baños, que non hai 

portas, que hai pingueiras, que a humidade é omnipresente ao igual que o cheiro están en 

condicións para ser usadas sen que supoña un risco permanente? 

-Vai realizar as actuacións precisas para subsanar estas deficiencias ou vai a seguir 

permitindo que @s nen@s estean en risco permanente? 

-Si é así en que data as vai realizar? 

-Cal é a razón de que a Consellaría non teña recibido @s representantes da ANPA a 

pesares de telo pedido hai case ano e medio? 
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-Vai a fixar no inmediato esa reunión? 

 

Santiago de Compostela, 18 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores  

Cosme Pombo Rodríguez 

Deputada e deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 18/08/2015 10:13:05 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 18/08/2015 10:13:08 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

formula a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa á 

convocatoria do 100% das prazas vacantes na OPE do SERGAS. 

 

O sangrado do sistema sanitario público de Galiza é unha constante, é a folla 

de ruta do PP á fronte do Goberno galego. 

Dentro deste sangrado os profesionais son dos principais damnificados por 

unha política de persoal que maltrata ao persoal fixo e que maltrata ao persoal 

contratado. 

O Partido Popular non só aproba e efectiviza unhas reformas laborais letais 

para a clase traballadora, senón que desde o Goberno galego aplícaas 

entusiasticamente, sendo a Consellaría de Sanidade un dos máximos expoñentes 

dunha política de persoal que precariza e destrúe emprego público. 

A Consellaría de Sanidade practica sistematicamente a eliminación de postos 

de traballo na sanidade pública galega en beneficio das empresas privadas. Aplica 

unha taxa de reposición que ano tras ano elimina persoal do SERGAS o que dificulta 

a prestación do servizo, supón sobrecarga asistencial, precaridade e 

inestabilidade,impide a consolidación de emprego de todo o persoal e afonda nas 

privatizacións. 

Neste contexto a Consellaría ven de anunciar a convocatoria de 344 prazas 

para a OPE 2015. 
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Este número de prazas, ademais de ser totalmente insuficientes, non ten nada a 

ver co anuncio que fixera a propia consellaría  a finais do 2014 de que para o ano 

2015 a taxa de reposición pasaba do 10% ao 50%. 

As prazas anunciadas para a OPE 2015 supoñen só o 50% das vacantes que se 

van a producir no ano 2015, xa que si o SERGAS convocara o 50% das prazas totais 

vacantes, terían que facer unha convocatoria de máis de 2.000 prazas. 

Mais unha vez a Consellaría de Sanidade xoga cos datos, e falta á verdade, 

porque a realidade é que as prazas anunciadas supoñen pouco máis do 10% das 

vacantes reais. 

 

Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

-Considera que a convocatoria por parte do SERGAS de 344 prazas para a 

OPE 2015 correspóndese co anuncio feito de que se pasaría dunha taxa de reposición 

do 10% á do 50%? 

-Coida que as 344 prazas anunciadas para a convocatoria de OPE 2015 

resolven o problema de escasez de persoal no SERGAS? 

-Ten intención o SERGAS de repoñer as máis de 2000 prazas vacantes que se 

levan producido desde o ano 2010? 

-Considera que a sanidade pública galega pode prestar a mesma calidade 

asistencial con máis de 2000 profesionais menos? 

-Porque non se convocan prazas de todas as categorías profesionais do 
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SERGAS? Quen vai realizar o traballo que desenvolvían @s profesionais das 

categorías que non se convocan? 

 

Santiago de Compostela, 18 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 18/08/2015 10:14:18 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputada e 

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

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

resposta oral en Comisión, relativa ao baixo estado de execución do orzamento da 

Xunta de Galiza en materia de emprego. 

 

Recentemente publicouse o “Estado de Execución dos Orzamentos da Xunta de 

Galiza para 2014". Para o citado ano, o grao de execución total foi do 90,5%, quedando 

polo tanto a décima parte do orzamentado sen executar. Dunha análise detallada do grao 

de execución observamos como determinadas áreas ou programas presentan unha moi 

baixa execución lastrando así o cumprimento dos seus obxectivos.  

Dos programas con moi baixa execución destacan especialmente os ligados ao 

fomento do emprego, que ten un grao de execución realmente preocupante: a mellora e 

fomento da empregabilidade executou o 67,3% do seu orzamento, a intermediación e 

inserción laboral un 64,2%, a formación profesional de desempregados un 71,8%, a 

mellora da cualificación do emprego un 32,3%. 

Os datos de execución para o ano 2014 amosan unha deficiente práctica e 

xestión orzamentaria. Resulta evidente que ante tan baixos grados de execución 

orzamentaria dificilmente se puido conseguir os obxectivos fixados nestes programas. 

 

Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 
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-Considera o Goberno galego asumíbel unha tan baixa execución orzamentaria 

nas partidas destinadas a emprego, tendo miles de galeg@s unha situación laboral 

dramática? 

-Considera a Xunta de Galiza que o grao de execución dos citados programas 

correspóndese cunha boa práctica e xestión orzamentaria? 

-Cal é a razón do nivel tan baixo de execución dos programas citados? 

-Coida a Xunta de Galiza que os programas que amosan baixos graos de 

execución acadaron o obxectivo político que tiñan asignado?  

 

Santiago de Compostela, 18 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 18/08/2015 10:16:29 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 18/08/2015 10:16:33 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputada e 

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

disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta 

oral en Comisión, relativa ás medidas a tomar diante da tramitación no Congreso do 

Proxecto de lei Ordenadora da Inspección de Traballo e Seguridade Social. 

 

Acaba de entrar en tramitación no Congreso dos Deputados o Proxecto de lei 

Ordenadora da Inspección de Traballo e Seguridade Social. Estamos diante dun 

exemplo máis da vontade recentralizadora do Goberno español, xa que este non 

establece mecanismo nin procedemento algún para futuros procesos de transferencia da 

Inspección de Traballo. Mediante este proxecto de lei, esta vía queda pechada. Parece 

clara a vontade do Goberno español de pechar tanto o proceso de transferencias a outras 

comunidades como a mellora das existentes. 

Esta intención queda clara cando a exposición de motivos afirma que “a lei 

establece un modelo de inspección baseado nunha serie de principios ordenadores 

comúns, entre os que cabe destacar a procura da calidade e a eficiencia na prestación do 

servizo aos cidadáns, a concepción única e integral de Sistema e o principio de unidade 

de función e actuación inspectora.” É dicir, “común”, “concepción integral única” e 

principio de unidade” como eixos vertebradores da lei.  

O proxecto de lei parte de que existen solapamentos, duplicidades e mesmo 

diferenzas retributivas inxustificadas, e, por suposto, achaca estas ineficiencias e 

duplicidades ás Comunidades Autónomas. Porén, o verdadeiro problema radica no afán 

da Administración Xeral do Estado por reservarse amplas estruturas con dependencia 

orgánica e funcional directa, sen querer avanzar cara a administración única nas 
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materias transferidas. 

O feito que condiciona este proxecto de lei son as transferencias a Cataluña e ao 

País Vasco da inspección de traballo e Seguridade Social, levadas a cabo nos anos 2010 

e 2012 respectivamente. Temos que destacar que mentres neste lustro se crearon o 

Consorcio da Inspección de Traballo e Seguridade Social en Cataluña e o Consello 

Vasco de Inspección de Traballo e Seguridade Social, Galiza é a única comunidade das 

constitucionalmente recoñecidas como históricas na que non se efectuou o traspaso de 

competencias nesta materia. 

O BNG ten reclamado en numerosas ocasións a transferencia da Inspección de 

Traballo e a Xestión da Seguridade Social a Galiza. De feito durante a segunda metade 

da década pasada, o Goberno galego solicitara esta transferencia, chegando a existir 

negociacións co Goberno do Estado para avaliar este traspaso. 

Tamén resulta moi cuestionábel a representación institucional das organizacións 

empresariais que propón o anteproxecto, xa que adopta o criterio de representación 

tripartita: Administración, sindicatos e organización empresariais, do mesmo xeito que 

se fai noutros ámbitos de carácter máis xeral como a Seguridade Social, os Servizos 

Públicos de Emprego ou de Saúde, porén, é un criterio que consideramos que non é 

trasladábel a este caso concreto. A primeira e principal función do Consello Xeral é a de 

aprobar os plans e programas da Inspección, e non é de recibo que unha das tres partes 

deste organismo condicione os mesmos en función de intereses como a competencia 

empresarial, a defensa dunha posición de dominio no mercado ou calquera outro. É 

difícil entender que a representación do principal suxeito pasivo da Inspección poida ter 

intereses obxectivos en que esta función mellore, sexa máis eficaz e eficiente e conte 

cos medios necesarios para elo.  

Tamén é cuestionábel o procedemento seguido, xa que o anteproxecto de lei foi 

contrastado previamente con organizacións sindicais de ámbito estatal, porén non coas 
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máis representativas do ámbito autonómico, vulnerando deste xeito a lei orgánica 

11/1985 de 2 de agosto, de Liberdade Sindical. 

 

Por todas estas razóns formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta 

oral en comisión: 

1.- Prevé o Goberno galego solicitar do Goberno do español a retirada do 

Proxecto de lei Ordenadora da Inspección de Traballo e a Seguridade Social, por 

dificultar as transferencias a Galiza das competencias de Inspección de Traballo e 

Seguridade Social?  

2.- Que valoración realiza o Goberno galego do Proxecto de lei Ordenadora da 

Inspección de Traballo e a Seguridade Social que se está a tramitar no Congreso? 

3.- Valora o Goberno galego realizar as xestións oportunas para demandar do 

Goberno do Estado a transferencia da competencia de Inspección de Traballo e 

Seguridade Social? 

 

Santiago de Compostela, 18 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 18/08/2015 10:20:13 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 18/08/2015 10:20:20 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

formula a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión, relativa ao 

desabastecemento de determinadas vacinas e a modificación do calendario de 

vacinación infantil por parte da Consellaría de Sanidade. 

 

Está sendo habitual que o Ministerio de Sanidade se vexa obrigado a actualizar 

constantemente o listado de medicamentos dos que dispón subministro, xa que o 

desabastecemento por parte das multinacionais farmacéuticas estase convertendo en 

norma, nunca como ata agora o número de medicamentos sen subministro fora tan alto, 

cuantificándose os mesmos a día de hoxe en 175. 

Neste contexto vimos de coñecer que con data 13 de maio a Consellaría de 

Sanidade mandou unha comunicación @s profesionais sanitari@s modificando o 

calendario vacinal dos nenos e nenas en Galiza. 

Esta modificación consiste na substitución  da dose de vacina pentavalente 

(Difteria, Tétanos, Tos Ferina, Polio, Haemophilus e Meningococo) que se administraba 

aos 4 e 18 meses, pola hexavalente que inclúe a Hepatite B, e retrasando a trivalente que 

se administra aos 6 anos ata que se dispoña de existencias. 

A Consellaría de Sanidade xustifica a medida na dificultade de subministro das 

vacinas por parte das multinacionais GlaxoSmithkline e Safoni Pasteur MSD. 

Este desabastecemento vense a sumar a que de xeito recorrente quedan 

desabastecidos antibióticos que se usan para o tratamento habitual de infeccións de 
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nenos e nenas de curta idade, e á centralización da tuberculina que se usa para a 

diagnose da tuberculose, o que obriga @s doentes a desprazarse ás unidades de UTB ou 

aos hospitais comarcais. 

Esta modificación do calendario, pon de manifesto que mais unha vez priman os 

intereses das multinacionais farmacéuticas e o seu negocio, diante da saúde dos galegos 

e galegas,  

O Bloque Nacionalista Galego considera gravísimo que sexa a industria 

farmacéutica a que impoña o calendario de vacinas e non sexa o calendario establecido 

por profesionais, e que mais unha vez a Consellaría se pregue aos seus ditados. 

 

Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta oral en 

comisión: 

- Ten previsto a Consellaría facer algunha actuación, que non sexa pregarse aos 

ditados da industria farmacéutica, para garantir que @s galeg@s teñan os 

fármacos precisos? 

- Que espazo temporal contempla a Consellaría para volver ao calendario 

existente de vacinación dos nenos e nenas en Galiza? 

- Que aval científico ten a modificación do calendario de vacinas dos nenos e 

nenas en Galiza, determinado pola Consellaría de Sanidade e comunicado aos 

profesionais da sanidade mediante unha circular do 13 de maio? 

- Cales son os informes nos que se sustenta esta decisión? 

- Desde cando se veñen producindo problemas co subministro das vacinas? 
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- Estanse producindo desabastecemento doutros fármacos?, de ser así cales son e 

que solución se lle está dando? 

 

Santiago de Compostela, 18 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 18/08/2015 10:38:51 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 
Hipólito Fariñas Sobrino, Marisol Díaz Mouteira, Antonio Mouriño 
Villar, Jesús Goldar Güimil, Marisol Piñeiro Martínez, Agustín 
Baamonde Díaz, Ramón Santos Pérez e Javier Dorado Soto, 
deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario 
Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa 
Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión. 
 
O día 11 de xuño de 2014, o Pleno do Parlamento de Galicia 
aprobou unha Proposición non de Lei a proposta do Grupo 
Parlamentario Popular, pola que se instaba a Xunta de Galicia a 
realizar as xestións necesarias para que se puidera obter a 
Acreditación Oficial como Peregrino e demais documentación oficial 
da súa peregrinación, en idioma galego. 
 
Cumprindo con tal mandato parlamentario, o pasado 22 de xullo 
viron a luz os primeiros documentos acreditativos de peregrino na 
nosa lingua galega, pois tivo lugar a súa presentación pública por 
parte do Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, o Secretario Xeral de Política Lingüística e o Deán da 
Catedral de Santiago. 
 
Con este acto de forte carga simbólica, dáse un novo pulo á posta 
en valor da lingua galega como canle de comunicación, neste caso 
a través de todos aqueles peregrinos que soliciten a Credencial ou 
o Certificado de Distancia.  
 
Esta nova medida contribuirá á mellora da identificación de Galicia e 
da súa cultura por parte de todas aquelas persoas, galegas ou non, 
a través do noso idioma propio. Mesmo o Deán sinalou que os 
estranxeiros xa tiñan amosado interese pola lingua cooficial e 
demandado a tradución dos certificados. 
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A casualidade quixo que o primeiro documento emitido en galego 
fose parar ás mans dunha cidadá de nacionalidade francesa que, 
coñecedora do que se trataba, preferiu recollelo no noso idioma. 
Con este feito comeza o certificado a súa andaina cumprindo con 
dous dos obxectivos que inspiraron a proposta; por un lado, o de 
engadir o ámbito do prestixio internacional e, por outro, o de que o 
galego inicie o camiño en sentido contrario ao feito polos 
peregrinos, ao ser levado de volta polo mundo como bagaxe 
cultural. 
 
En calquera caso, é un paso importante para dar a coñecer a nosa 
lingua e proxectala cara o exterior por medio da principal vía de 
entrada de cidadáns estranxeiros en Galicia como é o Camiño de 
Santiago. Reforzamos ademais así o papel que o noso idioma 
propio debe ter como atractivo cultural para que persoas de 
distintas nacionalidades descubran unha realidade cultural dunha 
riqueza inmensa cunha lingua empregada dende os códices 
medievais ata as redes sociais.   
 
Tamén é de ter en conta que a culminación da iniciativa 
parlamentaria do Grupo Parlamentario Popular non sería posible só 
por intervención da Consellería, senón que tamén correspondía a 
intervención doutras instancias.  
 
 
Polo exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte 
pregunta: 
 
Que valoración pode facer a Xunta de Galicia sobre a acollida que 
están a ter a Credencial do Peregrino e o Certificado de Distancia 
emitidos en lingua galega, así como dos trámites levados a cabo 
para facer posible o mandato parlamentario? 
 
 

Santiago de Compostela, 18 de agosto de 2015 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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