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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

1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito

Admisión a trámite e publicación

- 39513 (09/PRE-011292)
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

- 39547 (09/PRE-011293)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Calvar, María Carmen e 3 máis
Sobre a rede de escolas infantís xestionada a través do Con-
sorcio Galego de Benestar

- 39552 (09/PRE-011294)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Docasar Docasar, Ricardo Vicente e 6 máis
Sobre a situación da plataforma loxística de Monforte de
Lemos

- 39562 (09/PRE-011295)
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

- 39564 (09/PRE-011296)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vázquez Blanco, Emilio e 2 máis
Sobre o financiamento da Cidade da Cultura

- 39571 (09/PRE-011297)
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
destinos 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

- 39579 (09/PRE-011298)
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 consecuen-
cia dunha corentena decretada polo falecemento produ-
cido na embarcación por unha enfermidade infectoconta-
xiosa

- 39596 (09/PRE-011299)
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

- 39671 (09/PRE-011300)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a situación do Hospital do Salnés

- 39674 (09/PRE-011301)
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

- 39679 (09/PRE-011302)
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

- 39682 (09/PRE-011303)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
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Sobre as deficiencias estruturais nos edificios da Cidade da
Cultura

- 39692 (09/PRE-011304)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén e 2 máis
Sobre o impacto dos lumes nos espazos naturais protexidos

- 39699 (09/PRE-011305)
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

- 39704 (09/PRE-011306)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme
Sobre a situación do II Programa galego de muller e ciencia

- 39707 (09/PRE-011307)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre a execución do Plan director de mobilidade alternativa

- 39712 (09/PRE-011308)
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

- 39722 (09/PRE-011309)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción, e Gallego Calvar, María
Carmen
Sobre os centros de educación infantil de titularidade auto-
nómica na provincia de Lugo

- 39723 (09/PRE-011310)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción
Sobre as accións levadas a cabo para a conservación e reha-
bilitación da Muralla de Lugo no ano 2014, e as previsións
para o ano 2015

- 39725 (09/PRE-011311)
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

- 39730 (09/PRE-011312)
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

- 39735 (09/PRE-011313)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción e 2 máis
Sobre o estado da Muralla de Lugo

- 39739 (09/PRE-011314)
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

- 39749 (09/PRE-011315)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción, e González Santín, Juan
Carlos
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola Pre-
sidencia da Xunta de Galicia aos concellos de Castroverde,
O Corgo, Friol, Guntín, Outeiro de Rei, Portomarín e
Rábade no ano 2014

- 39750 (09/PRE-011316)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción, e González Santín, Juan
Carlos
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administra-
cións Públicas e Xustiza aos concellos de Castroverde, O
Corgo, Friol, Guntín, Outeiro de Rei, Portomarín e Rábade
no ano 2014
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- 39751 (09/PRE-011317)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción, e González Santín, Juan
Carlos
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestru-
turas aos concellos de Castroverde, O Corgo, Friol,
Guntín, Outeiro de Rei, Portomarín e Rábade no ano
2014

- 39752 (09/PRE-011318)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción, e González Santín, Juan
Carlos
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola
Consellería de Economía e Industria aos concellos de Cas-
troverde, O Corgo, Friol, Guntín, Outeiro de Rei, Portoma-
rín e Rábade no ano 2014

- 39753 (09/PRE-011319)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción, e González Santín, Juan
Carlos
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universita-
ria aos concellos de Castroverde, O Corgo, Friol, Guntín,
Outeiro de Rei, Portomarín e Rábade no ano 2014

- 39754 (09/PRE-011320)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción, e González Santín, Juan
Carlos
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola
Consellería de Sanidade aos concellos de Castroverde, O
Corgo, Friol, Guntín, Outeiro de Rei, Portomarín e Rábade
no ano 2014

- 39755 (09/PRE-011321)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción, e González Santín, Juan
Carlos
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola
Consellería de Traballo e Benestar aos concellos de Castro-
verde, O Corgo, Friol, Guntín, Outeiro de Rei, Portomarín e
Rábade no ano 2014

- 39756 (09/PRE-011322)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción, e González Santín, Juan
Carlos
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola
Consellería do Medio Rural e do Mar aos concellos de Cas-
troverde, O Corgo, Friol, Guntín, Outeiro de Rei, Portoma-
rín e Rábade no ano 2014

- 39757 (09/PRE-011323)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola Pre-
sidencia da Xunta de Galicia aos concellos de Sarria, O
Incio, Láncara, Paradela, O Páramo, Samos e Triacastela no
ano 2014

- 39758 (09/PRE-011324)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administra-
cións Públicas e Xustiza aos concellos de Sarria, O Incio,
Láncara, Paradela, O Páramo, Samos e Triacastela no ano
2014

- 39759 (09/PRE-011325)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
aos concellos de Sarria, O Incio, Láncara, Paradela, O
Páramo, Samos e Triacastela no ano 2014

- 39760 (09/PRE-011326)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola
Consellería de Economía e Industria aos concellos de Sarria,
O Incio, Láncara, Paradela, O Páramo, Samos e Triacastela
no ano 2014

- 39761 (09/PRE-011327)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción
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Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universita-
ria aos concellos de Sarria, O Incio, Láncara, Paradela, O
Páramo, Samos e Triacastela no ano 2014

- 39762 (09/PRE-011328)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola Con-
sellería de Sanidade aos concellos de Sarria, O Incio, Láncara,
Paradela, O Páramo, Samos e Triacastela no ano 2014

- 39763 (09/PRE-011329)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola
Consellería de Traballo e Benestar aos concellos de Sarria,
O Incio, Láncara, Paradela, O Páramo, Samos e Triacastela
no ano 2014

- 39764 (09/PRE-011330)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola
Consellería do Medio Rural e do Mar aos concellos de
Sarria, O Incio, Láncara, Paradela, O Páramo, Samos e Tria-
castela no ano 2014

- 39765 (09/PRE-011331)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción, e González Santín, Juan
Carlos
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola Pre-
sidencia da Xunta de Galicia ao Concello de Lugo no ano
2014

- 39766 (09/PRE-011332)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción, e González Santín, Juan
Carlos
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administra-
cións Públicas e Xustiza ao Concello de Lugo no ano 2014

- 39767 (09/PRE-011333)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María Concepción, e González Santín, Juan
Carlos
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
ao Concello de Lugo no ano 2014

- 39768 (09/PRE-011334)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción, e González Santín, Juan
Carlos
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola Conse-
llería de Economía e Industria ao Concello de Lugo no ano 2014

- 39769 (09/PRE-011335)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción, e González Santín, Juan
Carlos
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universita-
ria ao Concello de Lugo no ano 2014

- 39770 (09/PRE-011336)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción, e González Santín, Juan
Carlos
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola
Consellería de Sanidade ao Concello de Lugo no ano 2014

- 39771 (09/PRE-011337)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción, e González Santín, Juan
Carlos
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola
Consellería de Traballo e Benestar ao Concello de Lugo no
ano 2014

- 39772 (09/PRE-011338)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María Concepción, e González Santín, Juan
Carlos
Sobre convenios, subvencións e axudas outorgadas pola
Consellería do Medio Rural e do Mar ao Concello de Lugo
no ano 2014

- 39781 (09/PRE-011339)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 512
3 de setembro de 2015

120243



Adán Villamarín, María do Carme, e Paz Franco, María
Tereixa
Sobre a redución orzamentaria nos centros de menores

- 39786 (09/PRE-011340)
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

- 39800 (09/PRE-011341)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme e 3 máis
Sobre a conveniencia de modificar a Lei orgánica 1/2004, do
28 de decembro, de medidas de protección integral contra a
violencia de xénero

- 39845 (09/PRE-011342)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre os datos referidos á resolución do concurso convo-
cado pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Gali-
cia-061 para a prestación do servizo de traslado urxente das
persoas doentes

- 39847 (09/PRE-011343)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre os datos referidos ao vehículo de apoio loxístico com-
prometido pola UTE adxudicataria da área de Santiago de
Compostela no concurso convocado pola Fundación Pública
Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para a prestación do
servizo de traslado urxente das persoas doentes

- 39850 (09/PRE-011344)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre o falecemento de dúas menores en Moraña vítimas da
violencia de xénero e a necesidade de adopción de novas
medidas contra esa práctica

- 39856 (09/PRE-011345)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 4 máis

Sobre os acordos adoptados en relación co control da cali-
dade e supervisión do cumprimento do contrato de constru-
ción do novo hospital de Vigo

- 39860 (09/PRE-011346)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a resolución adoptada pola Comisión Europea en rela-
ción cos proxectos galegos presentados ao abeiro do meca-
nismo denominado «Conectar Europa», para o período
2014-2020, de axudas financeiras no ámbito das redes tran-
seuropeas de transporte e enerxía

- 39863 (09/PRE-011347)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre a designación dunha empresa privada como orga-
nismo autorizado de verificación metrolóxica e as taxas esta-
blecidas

- 39868 (09/PRE-011348)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre a supresión de frecuencias horarias pola empresa con-
cesionaria do servizo público de transporte de viaxeiros por
estrada nos traxectos Viveiro-Ferrol e Cariño-Mera-Cedeira

- 39871 (09/PRE-011349)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel, e Jorquera Caselas, Francisco Xesús
Sobre a situación de inactividade en que se atopan as insta-
lacións do minicriadeiro de moluscos bivalvos situado no
porto de Camariñas

- 39895 (09/PRE-011350)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia
ante o Goberno central para a recuperación pola frota galega
do cerco do dereito a pescar bocarte

- 39914 (09/PRE-011351)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Pombo Rodríguez, Cosme Eladio, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da atención
das demandas formuladas pola comunidade escolar do Cole-
xio de Educación Infantil e Primaria Vales Villamarín, de
Betanzos

- 39920 (09/PRE-011352)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a porcentaxe de execución dos fondos europeos des-
tinados á construción do Centro de Interpretación de Par-
ques Naturais de Galicia, os motivos da paralización das
obras e a data prevista para proseguilas, así como a posible
exixencia de devolución do financiamento europeo por
incumprimento do prazo fixado ou malas prácticas na súa
execución

- 39922 (09/PRE-011353)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo na execución do pro-
xecto Coopera+, destinado a artellar medidas para a promo-
ción e consolidación das cooperativas da eurorrexión Gali-
cia-Norte de Portugal, o cumprimento dos seus obxectivos e
a posible exixencia de devolución de recursos europeos por
falta de investimento ou outros motivos

- 39925 (09/PRE-011354)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo na execución do pro-
xecto denominado Estrutura empresarial conxunta na euro-
rrexión para o impulso e a captación do investimento inter-
nacional, o cumprimento dos seus obxectivos e a posible
exixencia de devolución de recursos europeos por falta de
investimento ou outros motivos

- 39978 (09/PRE-011355)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel, e Prado Cores, María Montserrat
Sobre as medidas adoptadas e previstas pola Consellería do
Medio Rural e do Mar en relación coa caída das capturas de
bivalvos na ría de Arousa, así como coa diminución dos
ingresos das persoas mariscadoras

- 39989 (09/PRE-011356)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Acuña do Campo, María Carmen e 2 máis
Sobre a opinión e as medidas previstas polo Goberno galego
en relación coa xestión da sanidade pública na provincia de
Ourense

- 39996 (09/PRE-011357)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodas Chapela, Daniel
Sobre as razóns da demora na tramitación das axudas com-
pensatorias destinadas ao sector mexilloeiro polas perdas
sufridas no ano 2013

- 40005 (09/PRE-011358)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Adán Villamarín, María do Carme, e Jorquera Caselas, Fran-
cisco Xesús
Sobre as dificultades que están a ter os traballadores da rede
de escolas infantís de Galicia para a conciliación da vida
laboral e familiar

- 40037 (09/PRE-011359)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre a adquisición de dous vehículos adaptados para inter-
vencións cirúrxicas e a prestación sanitaria polo Sergas

- 40039 (09/PRE-011360)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Prado Cores, María Montse-
rrat
Sobre os datos referidos ás adxudicacións en dobraxe en
galego da TVG desde maio de 2014 ata maio de 2015, o pro-
cedemento seguido para a adxudicación da produción propia
externalizada e a publicidade, así como os controis lingüís-
ticos que pasan

- 40052 (09/PRE-011361)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e Jorquera Caselas, Francisco
Xesús
Sobre a denuncia referida ao impacto ambiental das obras
das centrais hidroeléctricas de Fervenza II, Ponte Olveira II
e Novo Castrelo que se están a levar a cabo na bacía do río
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Xallas e as previsións da Xunta de Galicia respecto da súa
paralización

- 40061 (09/PRE-011362)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e Pontón Mondelo, Ana
Belén
Sobre a prórroga da concesión de Ence-Elnosa na ría de
Pontevedra

- 40068 (09/PRE-011363)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre as razóns da demora na aprobación do Plan reitor de
uso e xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas e as
medidas previstas polo Goberno galego para garantir a con-
servación das súas especies e hábitats

Santiago de Compostela, 1 de setembro de 2015

Miguel Ángel Santalices Vieira
Vicepresidente 1º
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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 

 

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 escrita. 

 

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 

polo colectivo docente nos últimos anos.  
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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 11:50:21 

 
María Concepción Burgo López na data 31/07/2015 11:50:30 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 31/07/2015 11:50:39 
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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 por escrito. 

 

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 a súa resposta escrita: 
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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 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Gallego Calvar na data 04/08/2015 10:12:08 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 04/08/2015 10:13:07 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 04/08/2015 10:13:14 
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Maria Remedios Quintas Alvarez na data 04/08/2015 10:13:19 
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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 por escrito. 

 

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 a súa resposta escrita: 

 

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 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 04/08/2015 11:00:16 

 
Raúl Fernández Fernández na data 04/08/2015 11:00:23 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 04/08/2015 11:00:31 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 04/08/2015 11:00:38 

 
María Concepción Burgo López na data 04/08/2015 11:00:45 

 
Juan Carlos González Santín na data 04/08/2015 11:00:47 

 
José Ramón Val Alonso na data 04/08/2015 11:00:53 
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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 por escrito. 

 

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 a súa resposta escrita: 

 

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? 
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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 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Ramón Val Alonso na data 04/08/2015 12:59:10 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 04/08/2015 12:59:16 

 
Noela Blanco Rodriguez na data 04/08/2015 12:59:21 
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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 por 

escrito. 
 

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 a súa resposta escrita: 

 

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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Asinado dixitalmente por: 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 04/08/2015 13:00:09 

 
María Concepción Burgo López na data 04/08/2015 13:00:17 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 04/08/2015 13:00:19 
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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 por escrito. 
 

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 a súa resposta escrita: 

 

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 13:28:52 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 04/08/2015 13:29:00 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 04/08/2015 13:29:05 
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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 por escrito. 
 

 

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 a súa resposta escrita: 

 

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 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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María Soledad Soneira Tajes na data 04/08/2015 17:37:49 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 04/08/2015 17:38:07 
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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 por escrito. 
 

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 a súa reposta escrita: 

 

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? 

 

3. Cantas vivendas foron regularizadas a través da mesma disposición 

transitoria? 
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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 10:09:57 

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

 
Raúl Fernández Fernández na data 05/08/2015 10:10:11 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 05/08/2015 10:10:17 

 
Pablo García García na data 05/08/2015 10:10:23 
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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 por escrito. 
 
 

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 por escrito: 

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 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 05/08/2015 18:17:29 
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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 por 
escrito 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 por escrito: 
 

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 18:36:50 
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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 seguintes Preguntas para resposta por 

esctrito. 

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 por escrito: 

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 Tereixa Paz Franco na data 05/08/2015 18:56:37 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 05/08/2015 18:56:40 

 

120272



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 da súa 

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

Cámara,  presenta a seguinte pregunta para a súa reposta por escrito.   

 

 

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 por escrito: 

 

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 19:08:09 
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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 por escrito 

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 por escrito: 

 

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: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 06/08/2015 11:22:04 
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Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 06/08/2015 11:22:08 

 

María Tereixa Paz Franco na data 06/08/2015 11:22:10 
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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 por escrito. 

 

 

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 por escrito:  

 

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? 

3. En concreto, como valora o Goberno Galego a calidade do coidado que reciben 

as persoas maiores? 
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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 11:53:43 

 

María Tereixa Paz Franco na data 06/08/2015 11:53:48 
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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 por escrito. 

 

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 por escrito: 

 

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 12:22:06 
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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 por escrito 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 por 

escrito: 

 

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 12:56:27 
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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 por escrito. 

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. 
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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 

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 por escrito: 

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: 
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Ana Belén Pontón Mondelo na data 06/08/2015 13:35:35 

 

María Tereixa Paz Franco na data 06/08/2015 13:35:39 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Carmen Gallego Calvar, deputadas 

pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 

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

ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa reposta por escrito. 

 

A provincia de Lugo ten unha clara carencia de centros públicos de 

educación infantil o que se plasma en que unha porcentaxe alto de nenos e 

nenas non atopan prazas públicas o que é un grave problema que atenta 

contra a igualdade de oportunidades e a posibilidade de conciliar a vida 

laboral e familiar. 

 

Por todo o exposto, as deputadas que asinan formulan as seguintes 

preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Cales son os centros de educación infantil de titularidade autonómica 

na provincia de Lugo? 

 

2. En que concellos se atopan? 

 

3. Cantas prazas oferta cada un deles? 

 

4. Cantos nenos e nenas se quedaron sen praza no cursos 2014/2015 e 

2015/2016 na provincia de Lugo? Cal foi a súa distribución por 

concellos? 

 

5. Que pensa facer a Xunta de Galicia ante esta situación? 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

   Carmen Gallego Calvar 

Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Carmen Gallego Calvar na data 10/08/2015 12:03:35 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, deputada pertencente 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 por escrito. 

 

A Muralla Romana de Lugo está declarada Patrimonio da Humanidade e a 

súa conservación e rehabilitación é competencia da Xunta de Galicia. 

 

Por todo o exposto anteriormente, a deputada que asina formula as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

 

1. Que accións se levaron a cabo no ano 2014 na Muralla de Lugo? 

 

2. A canto ascendeu o custo de cada unha das accións realizadas? 

 

3. Que accións ten previsto levar a cabo a Consellería de Cultura na 

Muralla de Lugo no ano 2015? 

 

4. Que orzamento ten cada unha das accións que se van levar a cabo na 

Muralla de Lugo no ano 2015? 

 

Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 10/08/2015 11:59:56 
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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 por escrito. 

 

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 a súa resposta escrita: 

 

 

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 12:09:25 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 10/08/2015 12:09:30 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 10/08/2015 12:09:36 
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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 por escrito. 

 

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 a súa resposta escrita: 

 

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 12:03:06 

 
Juan Carlos González Santín na data 10/08/2015 12:03:11 

 
Carmen Gallego Calvar na data 10/08/2015 12:03:18 
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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 por escrito. 

 

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 a súa resposta escrita: 

 

 

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 12:05:08 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 10/08/2015 12:05:14 
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Emilio Vázquez Blanco na data 10/08/2015 12:05:20 
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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 por escrito. 

 

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 a súa resposta escrita: 

 

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 12:06:17 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 10/08/2015 12:06:23 

 
Emilio Vázquez Blanco na data 10/08/2015 12:06:28 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Juan Carlos González Santín, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas por Presidencia da Xunta de Galicia aos concellos de 

Castroverde, O Corgo, Friol, Guntín, Outeiro de Rei, Portomarín e Rábade 

no ano 2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Juan Carlos González Santín 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:53:54 

 
Juan Carlos González Santín na data 11/08/2015 10:54:00 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Juan Carlos González Santín, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas por Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza aos concellos de Castroverde, O Corgo, 

Friol, Guntín, Outeiro de Rei, Portomarín e Rábade no ano 2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Juan Carlos González Santín 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:54:44 

 
Juan Carlos González Santín na data 11/08/2015 10:54:50 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Juan Carlos González Santín, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas aos concellos de Castroverde, O Corgo, Friol, Guntín, 

Outeiro de Rei, Portomarín e Rábade no ano 2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Juan Carlos González Santín 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:53:14 

 
Juan Carlos González Santín na data 11/08/2015 10:53:20 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Juan Carlos González Santín, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas pola Consellería de Economía e Industria aos concellos de 

Castroverde, O Corgo, Friol, Guntín, Outeiro de Rei, Portomarín e Rábade 

no ano 2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Juan Carlos González Santín 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:52:56 

 
Juan Carlos González Santín na data 11/08/2015 10:53:04 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Juan Carlos González Santín, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria aos concellos de Castroverde, O Corgo, Friol, Guntín, Outeiro 

de Rei, Portomarín e Rábade no ano 2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Juan Carlos González Santín 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:52:34 

 
Juan Carlos González Santín na data 11/08/2015 10:52:41 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Juan Carlos González Santín, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas pola Consellería de Sanidade aos concellos de Castroverde, O 

Corgo, Friol, Guntín, Outeiro de Rei, Portomarín e Rábade no ano 2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Juan Carlos González Santín 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:54:11 

 
Juan Carlos González Santín na data 11/08/2015 10:54:16 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Juan Carlos González Santín, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas pola Consellería de Traballo e Benestar aos concellos de 

Castroverde, O Corgo, Friol, Guntín, Outeiro de Rei, Portomarín e Rábade 

no ano 2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Juan Carlos González Santín 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:54:28 

 
Juan Carlos González Santín na data 11/08/2015 10:54:33 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Juan Carlos González Santín, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas pola Consellería de Medio Rural e do Mar aos concellos de 

Castroverde, O Corgo, Friol, Guntín, Outeiro de Rei, Portomarín e Rábade 

no ano 2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Juan Carlos González Santín 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:53:34 

 
Juan Carlos González Santín na data 11/08/2015 10:53:40 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, deputada pertencente 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 por escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas por Presidencia da Xunta de Galicia aos concellos de Sarria, O 

Incio, Láncara, Paradela, O Páramo, Samos e Triacastela no ano 2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

 Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:55:36 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, deputada pertencente 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 por escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas por Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza aos concellos de Sarria, O Incio, 

Láncara, Paradela, O Páramo, Samos e Triacastela no ano 2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

 Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:55:59 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, deputada pertencente 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 por escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas aos concellos de Sarria, O Incio, Láncara, Paradela, O 

Páramo, Samos e Triacastela no ano 2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

 Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:55:18 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, deputada pertencente 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 por escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas pola Consellería de Economía e Industria aos concellos de 

Sarria, O Incio, Láncara, Paradela, O Páramo, Samos e Triacastela no ano 

2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

 Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:55:10 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, deputada pertencente 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 por escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria aos concellos de Sarria, O Incio, Láncara, Paradela, O 

Páramo, Samos e Triacastela no ano 2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

 Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:55:02 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, deputada pertencente 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 por escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas pola Consellería de Sanidade aos concellos de Sarria, O Incio, 

Láncara, Paradela, O Páramo, Samos e Triacastela no ano 2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

 Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:55:46 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, deputada pertencente 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 por escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas pola Consellería de Traballo e Benestar aos concellos de Sarria, 

O Incio, Láncara, Paradela, O Páramo, Samos e Triacastela no ano 2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

 Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:55:52 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, deputada pertencente 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 por escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas pola Consellería de Medio Rural e do Mar aos concellos de 

Sarria, O Incio, Láncara, Paradela, O Páramo, Samos e Triacastela no ano 

2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

 Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:55:25 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Juan Carlos González Santín, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas por Presidencia da Xunta de Galicia ao concello de Lugo no 

ano 2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Juan Carlos González Santín 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:57:06 

 
Juan Carlos González Santín na data 11/08/2015 10:57:12 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Juan Carlos González Santín, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas por Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza ao concello de Lugo no ano 2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Juan Carlos González Santín 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:57:57 

 
Juan Carlos González Santín na data 11/08/2015 10:58:02 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Juan Carlos González Santín, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas ao concello de Lugo no ano 2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Juan Carlos González Santín 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:56:33 

 
Juan Carlos González Santín na data 11/08/2015 10:56:38 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Juan Carlos González Santín, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas pola Consellería de Economía e Industria ao concello de Lugo 

no ano 2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Juan Carlos González Santín 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:56:19 

 
Juan Carlos González Santín na data 11/08/2015 10:56:24 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Juan Carlos González Santín, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria ao concello de Lugo no ano 2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Juan Carlos González Santín 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:56:07 

 
Juan Carlos González Santín na data 11/08/2015 10:56:09 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Juan Carlos González Santín, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas pola Consellería de Sanidade ao concello de Lugo no ano 2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Juan Carlos González Santín 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:57:22 

 
Juan Carlos González Santín na data 11/08/2015 10:57:29 

 

120319



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 

 

Concepción Burgo López e Juan Carlos González Santín, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas pola Consellería de Traballo e Benestar ao concello de Lugo no 

ano 2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Juan Carlos González Santín 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:57:42 

 
Juan Carlos González Santín na data 11/08/2015 10:57:47 
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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Juan Carlos González Santín, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por 

escrito. 
 

 

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de 

calquera tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas, 

outorgadas pola Consellería de Medio Rural e do Mar ao concello de Lugo 

no ano 2014? 

 

 

 Pazo do Parlamento, 7 de agosto de 2015 

 

 Asdo.: Concepción Burgo López 

   Juan Carlos González Santín 

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

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Concepción Burgo López na data 11/08/2015 10:56:48 

 
Juan Carlos González Santín na data 11/08/2015 10:56:53 
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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 por 

escrito. 

 

 

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 por escrito: 

 

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 10:37:04 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 12/08/2015 10:37:08 
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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 por 

escrito. 

 

 

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 por escrito: 
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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: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 12/08/2015 11:19:12 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 12/08/2015 11:19:15 
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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, 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 por escrito.  

 

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 por escrito:  
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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: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 14/08/2015 13:16:07 

 

María Tereixa Paz Franco na data 14/08/2015 13:16:11 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 14/08/2015 13:16:18 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 14/08/2015 13:16:24 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Carmen Acuña do Campo, Carmen Gallego Calvar e María Quintas  

Álvarez, 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 escrita. 

 

 

Acaba de resolverse o concurso convocado pola Fundación Pública 

Urxencias Sanitarias de Galicia – 061, por un importe de 121.652.000 

euros para adxudicar o traslado urxente das persoas doentes. 

 

 

Dada a relevancia para o interese público desta prestación consideramos 

que a consellería debería informar detalladamente das diferentes ofertas 

presentadas polas distintas empresas que concursaron, así como dos 

criterios seguidos para a selección das empresas adxudicatarias. 

 

 

Resulta interesante que se nos dean a coñecer aos grupos parlamentarios os 

medios e os recursos que as novas empresas van poñer a disposición das 

persoas usuarias  para realizar os traslados urxentes nas distintas zonas de 

Galicia. Así poderemos comprobar se son axeitados, se aportan melloras 

sobre o que xa había e ademais ao coñecer as ofertas en profundidade 

permitiranos comprobar se esa disposición de medios e de recursos non só 

se cumpre,  senón tamén se se mantén no tempo tal e como foi feita a 

oferta. 

 

Por todo isto as deputadas que asinan preguntan: 

 

1ª) Que criterios se aplicaron para adxudicar cada un de eses lotes e que 

diferenzas existen entre eles? 

 

2ª) Considera o Goberno que as empresas galegas deste sector foron tidas en 

conta nese concurso, tal e como se tiña comprometido o responsable do 061 nesta 

mesma cámara?  

3ª) Cantas empresas galegas resultaron adxudicatarias e cantas foron as foráneas?  
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4ª) Cantas empresas galegas resultaron non adxudicatarias? 

 

5ª) Cantas empresas galegas foron excluídas do concurso e por que razóns?  

 

6ª) Contempla o Goberno algunha medida para evitar despedimentos nun futuro 

inmediato nas empresas do transporte sanitario galego por falta de contratación 

publica? 

 

7ª) Velará a Administración autonómica para que as empresas resultantes do 

concurso non recorten prestacións para os e as usuarias ni empeoren as 

condicións laborais dos profesionais que lles permitan manter as ganancias aínda 

cunha oferta económica menor, e en que vai consistir ese seguimento? 

 

8ª) Existe o compromiso firme nas novas adxudicatarias de manter a todo o 

persoal que estaba a traballar ata agora nese servizo, e vai o Goberno velar 

porque se cumpra o mesmo, no seu caso, como? 

 

9ª) En caso de que os novos contratos por seren máis económicos impliquen na 

práctica un deterioro no servizo, contémplase por parte do Goberno algunha 

sanción á empresa responsable, ou mesmo a posibilidade de rescindir o novo 

contrato? 

 

 
Pazo do Parlamento, 20 de agosto de 2015 

 

 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 20/08/2015 13:11:33 

120331



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 

 

Carmen Gallego Calvar na data 20/08/2015 13:11:40 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 20/08/2015 13:11:48 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Carmen Acuña do Campo, José Antonio Sánchez Bugallo,  Carmen Gallego 

Calvar e María Quintas  Álvarez, 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  escrita. 

 

 

Acaba de resolverse o concurso convocado pola Fundación Pública Urxencias 

Sanitarias de Galicia – 061, por un importe de 121.652.000 euros para adxudicar 

o traslado urxente das persoas doentes. Nese concurso a área de transporte 

urxente de Santiago foi adxudicada á UTE Casablanca a cal comprometeu un 

vehículo de apoio loxístico.  

 

 

As deputadas e o deputado que asinan preguntan: 

 

 

1ª) En que consiste exactamente ese vehículo, que características ten, que 

matricula, que dispoñibilidade terá exactamente para ese apoio comprometido e 

con que dotación material e de recursos humanos contará? 

 

 

2ª) Os profesionais  dese vehículo, traballarán exclusivamente para prestar ese 

servizo ou será derivados ocasionalmente dende outros postos? 

 

 

Pazo do Parlamento, 20 de agosto de 2015 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María del Carmen Acuña do Campo na data 20/08/2015 12:07:11 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 20/08/2015 12:07:39 

 
Carmen Gallego Calvar na data 20/08/2015 12:08:02 
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Maria Remedios Quintas Alvarez na data 20/08/2015 12:08:23 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

María Carmen Acuña do Campo, Carmen Gallego Calvar e María Quintas 

Álvarez, 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 escrita. 

 

 

Dúas menores galegas, Candela e Amaia, de 4 e 9 anos veñen de ser 

asasinadas polo seu pai maltratador durante o réxime de visitas imposto por 

un xuíz.  

 

 

Algúns medios motivan e “explican” esa barbaridade inxustificable dicindo 

que o pai quería “vingarse da nai". Realmente o machismo asasinou as dúas 

menores pero matou tamén a unha nai, e dende logo non existe ningún 

motivo que explique eses dramáticos e intolerables feitos. 

 

 

Non obstante, ata o de agora ningunha das mulleres "mortas" tras ser 

asasinados os seus fillos ou as súas fillas polos maltratadores, son 

recoñecidas pola xustiza como vítimas de violencia de xénero, un exemplo 

máis da desprotección e do abandono que aínda padecen algunhas vítimas 

do machismo. 

  

 

Violencia, a machista, que xera vítimas que a sociedade nin ve nin quere 

recoñecer como tales, ignorando tamén que o machismo non só mata senón 

que tamén e xera secuelas perpetuas para as vítimas que sobreviven e o seu 

entorno. 

 

 

No que levamos de ano en Galicia a violencia de xénero ten provocado 

moita dor, sen dubida, nin coñecida nin medida, pero ademais ten matado, 

ten asasinado:  

 

 

Beatriz Rodríguez, 30ANOS, ASASINADA EN ARBO, PONTEVEDRA 
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María Isabel Fuentes Fernández, 65 ANOS, ASASINADA EN OURENSE 

María 41 ANOS, ASASINADA EN BARCELONA (galega) 

 

 

Pero tamén Candela e Amaia, de 4 e 9 ANOS, ASASINADAS EN 

MORAÑA e a súa nai “MORTA” tras coñecer o tremendo crime das súas 

fillas. 

 

Ante esta situación as deputadas que asinan formulan as seguintes 

preguntas: 

 

 

1ª) Considera necesario o Goberno galego tomar medidas novas para acabar con 

unha situación que esta silenciando a algunhas das vítimas da violencia 

machista? 

 

2ª) Que actuacións podería iniciar o Goberno autonómico para conseguir incluír 

as nais das menores asasinadas por un maltratador como vítimas de violencia de 

xénero? 

 

3ª) Cantas mulleres galegas perderon fillos, familiares ou amigos por mor da 

violencia de xénero, e cantas delas recibiron ou están actualmente a recibir 

axudas por parte dos gobernos ante a súa difícil situación? 

 

4ª) Non considera o Goberno necesario que se acredite a súa condición de 

vítimas? 

 

5ª) En que punto se atopa a investigación aberta sobre a aplicación dos 

protocolos no caso da Sra. María Isabel Fuentes Fernández que foi asasinada nun 

hospital publico?  

 

6ª) Que medidas tomou o Goberno da Xunta en relación a ese caso, considera 

que a secretaria de Igualdade reaccionou ante eses feitos tal e como esperaba a 

sociedade galega?  
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Pazo do Parlamento, 20 de agosto de 2015 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 20/08/2015 13:14:31 
 

Carmen Gallego Calvar na data 20/08/2015 13:14:39 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 20/08/2015 13:14:49 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Carmen Acuña do Campo, Abel Losada Álvarez, José Manuel Gallego Lomba, 

Carmen Gallego Calvar e María Quintas Álvarez, 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 escrita. 

 

 

O proceso de construción do novo hospital de Vigo en lugar de ser unha solución 

tense convertido ca xestión do Sr Feijoo nunha continua fonte de conflito. Dende 

un primeiro momento este proxecto estivo rodeado de escándalos e polémicas e 

agora que se aproxima o final de gran confrontación social e profesional.  

 

Aos conflitos de intereses iniciais fóronse sumando ao atraso de máis de tres 

anos, os recortes no proxecto inicial, o seu sobre custo (entre catro e seis veces 

superior ao seu prezo real). Pero sen dubida o colmo foi o da insolvencia 

económica das empresas concesionarias que Feijoo solucionou facilitando un 

rescate feito con diñeiro público. 

 

Así a privatización do novo hospital de Vigo realizouna o Goberno Popular da 

Xunta mediante dúas medidas: 

 

· A Concesión do financiamento, construción, xestión e explotación das áreas 

non comerciais (incluído o aparcamento) a unha Unión Temporal de 

Empresas (UTE) liderada por Acciona, utilizando a figura de Concesión de 

Obra Pública tipo PFI (Iniciativa de Financiamento Privado).  

·   A modificación do proxecto básico Inicial (que estaba previsto 

inicialmente que fose de financiamento e xestión pública) mediante a 

redacción dun proxecto de execución definitivo que reduce os custos de 

construción e equipamento do centro, mantendo os beneficios á UTE 

concesionaria. Con esta finalidade creouse a Oficina Técnica de Seguimento 

(OTS) do novo hospital de Vigo, encargada de controlar e supervisar a 
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execución do contrato do Servizo Galego de Saúde por parte das empresas 

privadas. 

 

Para completar a faena o 20 de maio do 2011 publicouse unha resolución no 

Diario Oficial de Galicia na que mediante unha Encomenda de Xestión se 

atribuía a actividade desta oficina a Galaria S.A (Empresa Pública de Servizos 

Sanitarios S.A.), habilitándoa, ademais,para externalizar esta actividade nunha 

empresa privada, cuns custes de 3.957.357 euros a sufragar pola empresa 

adxudicataria.  

 

De forma inmediata Galaria externalizou esta oficina, na empresa Efficientia 

Clinical Management. Empresa UNIPERSONAL, na que a titular desempeñou 

importantes cargos de responsabilidade nas administracións sanitarias do Partido 

Popular. Ademais foi constituída no mesmo ano 2011, cun capital testemuñal de 

3.100 euros, e coa finalidade declarada de xestionar servizos e arquitecturas 

hospitalarias.  

 

Así que esta empresa creada “ad hoc” por unha persoa claramente vinculada o PP 

foi quen definiu e redactou o proxecto definitivo, o Programa funcional e o Plan 

de xestión do novo hospital privado de Vigo, precisamente de acordo cos 

intereses e as necesidades de rendibilidade da empresa privada e non cos do 

interese xeral que debe representar o Servizo Galego de Saúde. 

 

Así se explica que o novo hospital privado de Vigo sufrise importantes recortes,  

iguais aos aplicados anteriormente pola persoa responsable agora de Efficientia 

Clinical Management cando tivo responsabilidades na sanidade madrileña. 

Sempre o mesmo modelo:  privatización dos recursos, laboralización do persoal e 

copagamento por parte dos pacientes, tal e como ela mesma recomendaba nunha 

comisión do Congreso. 

 

Como consecuencia o proxecto do novo hospital de Vigo experimentou 

importantes cambios: 
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·     Suprimiuse o proxectado laboratorio, para favorecer ao novo Laboratorio 

Central de Galicia, cedido á empresa Suiza UNILABS pola Xunta do PP 

(curiosamente á mesma multinacional que xestiona o laboratorio central 

madrileño).  

·    Introducíronse importantes recortes no proxecto inicial (para abaratar 

gastos á concesionaria privada), reducindo o equipamento, as camas de 

hospitalización convencional nun 31,8  %; os quirófanos nun 31,4 %; o 

servizo de urxencias nun 55,5 % e as salas de radioloxía nun 45,7 %, ademais 

do empeoramento na calidade dos materiais de construción e a perda da 

eficiencia enerxética (o que multiplicará os gastos de calefacción e aire 

acondicionado).  Así o hospital de Vigo deixou de ser Centro de Referencia 

en Servizos de Alta Tecnoloxía e Especialización para 300.000 persoas de 

Pontevedra, que pasaron a depender do Complexo Hospitalario de Santiago.  

 

A Xunta de Persoal e os traballadores do centro están denunciando serias 

deficiencias nos accesos, a calidade e o equipamento do novo centro, que 

deberían ser controladas por Efficientia Clinical Management, que só se entenden 

polo feito de que esta empresa está pagada pola concesionaria e claro quen paga 

manda. 

 

Ante esta situación as deputadas que asinan  formulan as seguintes preguntas: 

 

1ª) Cales son os motivos polos que a empresa pública Galaria S.A. traspasa a 

Oficina Técnica de Seguimento (OTS), o control da calidade e a supervisión 

do cumprimento do contrato de construción do novo hospital de Vigo, a unha 

empresa privada?  

 

2ª) En que  criterios se baseou o Goberno galego para a selección da empresa 

Efficientia Clinical Management aparentemente creada “ad hoc” por unha 

exalta directiva da Sanidade Pública e sen máis persoal que a propia directiva.  
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3ª) Que procedemento administrativo utilizou a empresa pública Galaria para 

contratar a Efficientia (público ou negociado)? 

 

4ª) Como é posible que a Consellería de Sanidade e a empresa pública 

Galaria, presidida pola propia conselleira, permita que a empresa supervisora, 

Efficientia Clinical Management, sexa financiada pola UTE concesionaria 

que é precisamente a empresa a supervisar?  

 

Pazo do Parlamento, 21 de agosto de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 19 de agosto de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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María del Carmen Acuña do Campo na data 21/08/2015 09:56:15 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 21/08/2015 09:56:26 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 21/08/2015 09:56:36 

 
Carmen Gallego Calvar na data 21/08/2015 09:56:52 

 
Maria Remedios Quintas Alvarez na data 21/08/2015 09:57:07 
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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 escrita. 

 

 

O Mecanismo Conectar Europa para o período 2014-2020 continúa as anteriores 

axudas financeiras comunitarias no ámbito das redes transeuropeas de transporte 

e enerxía, e conta cun orzamento total proposto de 33.242.259.000 de euros para 

todo o período (26.250.582.000 euros para sector transportes; 1.141.602.000 

euros para sector das telecomunicacións e 5.850.075.000 euros para sector da 

enerxía). Son países participantes neste programa os Estados Membros da Unión 

Europea. En particular, apoiará a execución dos proxectos de interese común 

encamiñados ao desenvolvemento e á construción de infraestruturas e servizos 

novos ou á mellora de infraestruturas e servizos existentes nos sectores do 

transporte, ás telecomunicacións e á enerxía. Dará prioridade aos enlaces 

inexistentes no sector do transporte. Ademais, contribuirá a apoiar proxectos con 

valor engadido europeo e vantaxes sociais significativas, que non reciban 

financiamento axeitado do mercado.  

 

 

España presentou un total de 144 proxectos. Non obstante, a Comisión Europea 

só aceptou 31 proxectos de infraestruturas por valor de 882 millóns de euros. Así 

se resolveu nunha reunión da Comisión Europea celebrada en xullo. O único 

proxecto galego que se incluíu no financiamento europeo foi a instalación do 

sistema de seguridade ERTMS entre Olmedo e Ourense, e entre A Coruña e 

Santiago. Rexeitándose entre outros  a liña de acceso da AVE a Galicia, entre 

Lubián e Ourense, e o aceso ferroviario a Punta Langosteira. 

 

 

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

preguntas: 

 
 

1ª) Que valoración fai a Xunta de Galicia da resolución da Comisión Europea no 

que afecta aos proxectos galegos que se financiarán a través de Conectar Europa 

2014-2020? 
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2ª) Como  valora a Xunta de Galicia a información que aportou o Goberno de 

España sobre os proxectos galegos, e as xestións realizadas ante a Comisión 

Europea?  

 

 

Pazo do Parlamento, 21 de agosto de 2015 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 21/08/2015 13:00:21 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 21/08/2015 13:00:28 
 

Pablo García García na data 21/08/2015 13:00:45 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Pardo 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, presentan a seguinte Pregunta para resposta 

escrita, relativa á designación dunha empresa privada como organismo autorizado de 

verificación metrolóxica e as taxas establecidas. 

 

A Dirección Xeral de Comercio da Consellería de Innovación, Industria e 

Comercio optou por designar a unha empresa privada como organismo autorizado de 

verificación metrolóxica para levar a cabo as actuacións sobre aparellos de medida na 

fase de aparellos en servizo, consistente nas verificacións peiódicas e as verificacións 

tras a reparación ou modificacións de, entre outros, instrumentos de pesaxe de 

funcionamento non automático. 

Deste xeito é a empresa APPLUS, e non a propia Consellería, quen comunica 

aos propietarios/as de postos en mercados e prazas de abastos a realización das revisións 

das básculas, coa advertencia do posíbel precinto da pesa e de multas no caso de 

incumprimento ou por se negaren a realizar a proba de metroloxía. Ademais a empresa 

cobra aos/ás propietarios/as 60 euros por cada revisión, que teñen lugar cada dous anos, 

en concepto de “taxa de verificación de básculas”. 

En definitiva, cada comerciante ten que abonar pola revisión das básculas unha 

cantidade superior á que se paga pola ITV dos vehículos ao motor. Unha revisión que 

ademais non é tal ao tratarse simplemente dunha inspección previamente anunciada. 

Anteriormente os/as comerciantes non pagaban por esta revisión e sufragaban 

eles mesmos/as o mantemento dos instrumentos de pesaxe; por iso esta taxa incrementa 

aínda máis as dificultades que xa ten o comercio (tamén o de alimentación) por mor dos 
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efectos negativos que ten a crise económica no consumo e o impacto no comercio 

tradicional das grandes superficies comerciais. 

Por todo o exposto, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta 

escrita relativas á designación dunha empresa privada como organismo autorizado de 

verificación metrolóxica e as taxas establecidas. 

-Por qué a Xunta de Galiza optou por designar á empresa APPLUS como 

organismo autorizado de verificación metrolóxica? 

-Que vantaxes, a xuizo da Xunta de Galiza, ten este modelo? 

-Que organismo da Xunta de Galiza autorizou o cobro de 60 euros pola 

verificación cada dous anos das básculas? 

-Non considera a Xunta de Galiza que a denominada “taxa de verificación 

de básculas” incide negativamente na situación do comercio? 

-Vai adoptar algunha medida para corrixir esta situación? 

 

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 2015  

 

Asdo. Montserrat Prado Cores 

Deputada do Grupo Parlamentar do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do Grupo Parlamentar do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 21/08/2015 13:35:41 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 21/08/2015 13:35:48 
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Á Mesa do Parlamento 

Ana Belén Pontón Mondelo 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 escrita, relativa á modificación e supresión de liñas por parte da empresa 

Arriva Noroeste nos traxectos Viveiro-Ferrol e Cariño-Mera-Cedeira. 

 

A empresa Arriva Noroeste, concesionaria do servizo público regular de 

transporte de viaxeiros por estada na ruta A Coruña, Ferrol-Ortigueira-Viveiro-Lugo e 

anexos,  procedeu neste verán á eliminación dos servizos de autocar que saían de Cariño 

ás 7:30 (para enlazar ás 8:00 en Mera (Ortigueira)  co autocar da liña Viveiro-Ferrol) e 

ás 9:35 (con destino a Ortigueira). 

Con estas supresións só fican operativos tres servizos diarios con saída en 

Cariño: ás 9:35 (con destino a Cedeira e sen enlace a Ferrol), ás 13h e ás 15:30. 

Os/as usuarios/as e o Concello de Cariño denuncian que a supresión destes 

servizos deixou a Cariño nunha situación de illamento por ser servizos necesarios para 

que os veciños e veciñas poidan desprazarse a Ferrol ou Ortigueira para realizar, en 

horario de mañá, xestións administrativas, consultas médicas ou hospitalarias ou poder 

acceder a outro tipo de servizos. En total son arredor de 6000 os veciños e veciñas 

afectados, pois os/as perxudicados/as son 4500 habitantes de Cariño, aos que se unen os 

das parroquias de San Adrián e Mera en Ortigueira. 

Trátase ademais dunha medida particularmente lesiva para as economías máis 

humildes, que son as máis dependentes do transporte público. Baste como exemplo que 

o servizo de taxi entre Cariño e Ortigueira custa 25 euros e entre Cariño e Ferrol 60, un 
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custo imposíbel de asumir cando ademais moitos dos usuarios e usuarias necesitan facer 

estes desprazamentos varias veces á semana. 

Xa en agosto de 2011 o Concello de Cariño presentara ante a Xefatura 

Territorial da Coruña do Servizo de Mobilidade da Consellería de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas, un escrito de alegacións á proposta de modificación e 

supresión de liñas da empresa Arriva Noroeste, S.L nos traxectos Viveiro-Ferrol e 

Cariño-Mera-Cedeira. 

Lembraba o Concello naquel escrito que o único sistema de transporte público 

dispoñíbel en Cariño é o autobús, tanto para o desprazamento entre parroquias do 

propio concello como para o traslado a outras poboacións da comarca como Ortigueira 

(a 18 quilómetros) ou Cedeira (a 26 quilómetros), e tamén para o traslado á cidade de 

Ferrol (distante 56 quilómetros de Cariño e nodo de referencia nos eidos comercial, 

cultural, económico, administrativo e sanitario). 

 

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

escrita, relativas á modificación e supresión de liñas por parte da empresa Arriva 

Noroeste nos traxectos Viveiro-Ferrol e Cariño- Mera-Cedeira: 

-É coñecedora a Xunta de Galiza da supresión destes servizos? 

-Foi autorizada esta modificación pola Xunta de Galiza? 

-En caso afirmativo, cal foi a razón? 

-En caso negativo, que medidas vai adoptar ante un evidente incumprimento 

das condicións de prestación do servizo? 
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-Non considera a Xunta de Galiza que estamos a falar dun servizo básico, de 

servizos imprescindíbeis para que  que os veciños e veciñas de Cariño poidan 

desprazarse a Ferrol ou Ortigueira para realizaren, en horario de mañá, xestións 

administrativas, consultas médicas ou hospitalarias ou podan acceder a outro tipo de 

servizos? 

-Non considera a Xunta de Galiza que se trata ademais dunha medida 

particularmente lesiva para as economías máis humildes, que son as máis dependentes 

do transporte público?  

-Non considera a Xunta de Galiza que a supresión destes servizos deixa a 

Cariño nunha situación de auténtico illamento? 

-Que medidas vai adoptar para asegurar a imediata reposición destes servizos? 

 

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2015 

 

Asdo. Ana Belén Pontón Mondelo 

Viceportavoz do Grupo Parlamentar do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do Grupo Parlamentar do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 24/08/2015 10:20:04 
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Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 24/08/2015 10:20:11 
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Á Mesa do Parlamento 

Daniel Rodas Chapela e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputados 

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

disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta escrita, relativa a saber das medidas adoptadas pola Xunta de Galiza 

para por en funcionamento o minicriadeiro de Camariñas. 

 

En decembro do 2011 a Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro 

decidiu pechar o funcionamento do minicriadeiro de moluscos instalado no porto 

de Camariñas. Daquela argumentaba que o proxecto estaba finiquitado e que se 

tiñan alcanzados os obxectivos marcados de desenvolver a produción de semente 

de bivalvos, trasladar tecnoloxía ao sector, investigación, etc pero que cumpría 

modificar o modelo e transformalo nun novo onde o CIMA sería o o encargado 

de coordinar o seu funcionamento e planificar os obxectivos. 

Con esta premisa desenvolveuse no ano 2012 un concurso para dotar de 

persoal a estes centros. Contemplaba a contratación de 3 titulados superiores e 5 

técnicos de laboratorio. O concurso foi anulado por esixir nas bases da 

convocatoria unha experiencia mínima para poder acceder as prazas convocadas. 

En febreiro de 2014 compareceu a titular do departamento, Susana 

Rodríguez Carballo, quen confirmou a paralización da actividade no 

minicriadeiro de Camariñas, así como os danos ocasionados no último temporal 
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comprometéndose a reparación dos danos e a desenvolver a contratación de 

persoal e a posta en funcionamento das instalacións en tres meses. 

A realidade é que un ano despois as instalacións seguen paralizadas, e o 

investimento realizado pola administración galega no centro de Camariñas, 

1.284.000 euros inoperativos, pois  nas mesmas non se desenvolve ningunha 

actividade nun período onde o sector marisqueiro está a pasar por unha tremenda 

crise dados os escasos recursos extraídos e sobre todo por estar afectado nestes 

últimos tres anos por unha elevada mortaldade, que no caso do berberecho ven 

sendo producido pola Martelia cochillia como a si o ven a reflectir os informes 

técnicos que publica a propia consellaría. 

 

Estas son as razóns que nos levan a formular as seguintes preguntas para a 

súa resposta escrita: 

1.- Que foi do compromiso da señora Susana Rodríguez Carballo para por 

en funcionamento o minicriadeiro de Camariñas? 

2.- Considera razoable que nun momento de falla de recursos como o 

actual, este minicriadeiro siga sen actividade?  

3.- Vai asumir algún tipo de responsabilidades por ter ao seu cargo unhas 

instalacións adecuadas e modernas para a cría de moluscos e a investigación, e 

mantelas inoperativas? 
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4.-Que solución se lle vai dar, en que prazos e con que finalidade, as tres 

instalacións con que conta o seu Departamento? 

 

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela 

Francisco Xesús Jorquera Caselas  

Deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Daniel Rodas Chapela na data 24/08/2015 11:19:05 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 24/08/2015 11:19:11 
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Á Mesa do Parlamento 

Daniel Rodas Chapela, 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 escrita, relativa a coñecer as medidas 

que levou a cabo a Xunta de Galiza para reclamar do Goberno central o dereito da nosa 

flota do cerco a pescar bocarte na Ciem IXa. 

 

O Magrama modificou o histórico reparto de posibilidades de pesca da anchoa 

da zona IXa cando era titular da Secretaría General del Mar Carlos Domínguez, 

amparado nun “presunto compromiso” de aproveitar a totalidade da cota, por parte da 

flota andaluza mentres o bocarte non volvía as nosas augas.  

Con esta decisión o Goberno de Mariano Rajoy outorgou provisionalmente ao 

Golfo de Cádiz o 98,86% do total da cota, quedando a nosa flota con unha ridícula 

1,14% porción. Unha medida que co paso do tempo intentan consolidala, de xeito que a 

flota galega neste 2015 das 4.618 toneladas correspóndelle 52,64 toneladas, algo 

totalmente inamisible. 

Este ano, ao igual que o ano pasado, apareceu bocarte nas nosas augas, 

excelente en cantidade e calidade, véndose a flota imposibilitada de pescalo, o que na 

práctica supón que a nosa flota grazas as medidas do Goberno central ve como se lle 

nega o seu dereito histórico a poder pescar bocarte. Pasando neste últimos anos de ter un 

dereito de pesca de 10 toneladas diarias por embarcación a 52,64 toneladas para todo o 

ano e a repartir entre as embarcacións que traballan na zona Ciem Ixa. 

A maiores encontrámonos que na zona Ciem VIIIc, prodúcese o peche xusto 

cando a especie está nas nosas augas e con calidade superior a que se produciu na zona 
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do Cantábrico, cando non está a cota esgotado, o que evidencia a presión que exercen 

outras comunidades costeiras sobre Madrid, pero tamén a irrelevancia política do 

goberno do señor Feijóo, incapaz de defenden os dereitos da flota galega, colaborando 

co Goberno central para modificar o modelo histórico de dereito pesqueiro por 

embarcación que impide que a flota galega teña futuro e de permitir que as condicións 

de aperturas e peches sexan arbitrarios. 

 

Estas son as razóns que nos levan a formular as seguintes preguntas para a súa 

resposta escrita: 

1.- Que medidas levou a cabo a Xunta de Galiza para reclamar do Goberno 

central o dereito da nosa flota do cerco a pescar bocarte na Ciem IXa? 

2.- Considera lóxico que a totalidade da cota do bocarte da zona Ciem IXa a 

leve integramente Andalucía? Considera razoable que a flota galega lle corresponda 

52,64 toneladas para todo o ano? Considera razoable que non se habilite cota cando 

aparece nas nosas augas? Que fixo a Xunta para romper este acordo, dado que a outra 

parte non o cumpriu cando apareceu bocarte nas nosas augas? 

3.- Como é posible que da cota cedida por Portugal a maior parte lle 

correspondera ao Golfo de Cádiz? Que fixo a Xunta de Galiza para reclamar que esta 

cota a maiores lle correspondera a quen non a puido pescar? 

4.- Está de acordo en pasar dun dereito de pesca de 10 toneladas diarias por 

embarcación a un de 52,64 toneladas por ano para toda a flota? Está de acordo con esta 

esta redución abusiva das cotas que condena a totalidade da flota do cerco ao 

despezamento? 
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5.- Cal é a solución que propón a Xunta de Galiza para que a flota do cerco teña 

dereitos de pesca que lles permita subsistir economicamente e que poidan traballar con 

transparencia e tranquilidade? 

 

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Daniel Rodas Chapela na data 24/08/2015 12:46:06 
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Á Mesa do Parlamento 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez e Francisco Xesús Jorquera Caselas, 

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

disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta 

escrita, relativa á dotación dun patio cuberto ao aulario de educación infantil do CEIP 

Vales Villamarín de Betanzos. 

 

O pasado mes de xuño, nunha xuntanza co seu propio persoal, a Xunta de Galiza 

comunica que o publicitado até a saciedade como “novo colexio de educación infantil” 

de Betanzos vai ser, simplemente, un aulario do CEIP Vales Villamarín. Así, o curso 

comezou co novo edificio funcionando non como un colexio novo, senón como un 

edificio auxiliar do actual centro escolar, afastado do mesmo uns 400 metros -medidos 

entre accesos a un e outro edificio- e separado por unha estrada cunha alta densidade de 

tráfico e un cruce perigoso polo que transitan os vehículos de emerxencia do centro 

público de saúde e a casa-cuartel da Garda Civil, entre outros. 

Este aulario comezou o curso con diversas eivas, derivadas en boa parte das 

presas coas que foi construído, logo de anos de adiamento deste investimento por parte 

da  Xunta de Galiza. Moitas destas eivas foron postas de manifesto pola comunidade 

escolar e a comisión municipal creada para facer seguimento do novo colexio, sendo 

coñecidas polo Goberno galego. 

Trátase de cuestións como a necesidade dun novo acceso peonil ao aulario pola 

parte posterior do mesmo, a necesidade de dotar os patios de xogos de columpios e 

outros enseres ou, a mais evidente, a falta dun patio cuberto para abeirar o alumnado 

nos días de chuvias. Tras afirmar publicamente que a Xunta ía construír este patio 
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cuberto, a Consellería de Educación afirmou o pasado día 2 de xaneiro que non ía cubrir 

unha parte do patio do novo aulario por razóns económicas e porque segundo as 

características que marca a lexislación non é necesario. 

É chamativa a apelación a razóns económicas por parte dunha Consellería que 

segue subvencionando centros privados concertados que segregan aos alumnos e 

alumnas por razóns de xénero e, máis aló do establecido pola lexislación, resulta 

evidente que a parte cuberta polo aleiro e diante da entrada é insuficiente para as 

necesidades de nenos e nenas de entre 3 e 5 anos, que se ven privados de poder  saír ao 

patio cando chove. 

 

Por todas estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta 

escrita: 

-Coñece a Xunta de Galiza as eivas que presenta o novo aulario de educación 

infantil do CEIP Vales Villamarín de Betanzos, moitas delas postas de manifesto pola 

comunidade escolar e a comisión municipal creada para facer seguemento do novo 

colexio? 

-Coñece a Xunta de Galiza a demanda de dotar dun novo acceso peonil ao 

aulario pola parte posterior do mesmo? 

-Coñece a Xunta de Galiza a demanda de dotar os patios de xogos de columpios 

e outros enseres ? 

-Coñece a Xunta de Galiza, sobre todo, a demanda de dotar ao aulario dun patio 

cuberto? 
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-Considera suficiente  a parte cuberta polo aleiro e diante da entrada para as 

necesidades de nenos e nenas de entre 3 e 5 anos, que se ven privados de poder  saír ao 

patio cando chove?  

-É consciente a Xunta de que en Galiza é frecuente que chova? 

-É consciente a Xunta de Galiza de que é unha necesidade educativa básica que   

nenos e nenas de entre 3 e 5 anos poidan realizar actividades no patio, aínda que chova? 

-Considera xustificábel apelar a razóns económicas para privar aos nenos e 

nenas desta dotación mentres a Consellaría segue subvencionando centros privados 

concertados que segregan aos alumnos e alumnas por razóns de xénero? 

-Vai reconsiderar esta decisión? 

-Vai atender ás demandas da comunidade escolar e solucionar as eivas que 

presenta o novo aulario? 

 

Santiago de Compostela, 24 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Cosme Eladio Pombo Rodríguez 

Deputado do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 24/08/2015 13:55:02 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 24/08/2015 13:55:08 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Noela Blanco Rodriguez,  Patricia Vilán Lorenzo, José Luís Méndez 

Romeu e Pablo García García, 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  escrita. 

 

 

O proxecto do Centro de Interpretación de Parques Naturais de Galicia, 

situado en Ourense, púxose en marcha a través dun convenio, publicado no 

BOE o 7 de setembro de 2009, subscrito entre o Ministerio de Medio 

Ambiente e Medio Rural e Marino, e a Consellería de Medio Ambiente da 

Xunta de Galicia. Un ano despois iniciábanse as obras.  

 

 

Este centro, proxectado cunha superficie de 3.000 metros cadrados, 

finánciase ao 100 % cunha  achega total de 7.330.000 € do Programa 

operativo FEDER 2007-2013, que teñen coma beneficiarios ao Ministerio 

de Agricultura, Alimentación, e Medio Ambiente (6.730.000 €), e á Xunta 

de Galicia (600.000 €). O obxectivo era “acercar á sociedade a 

importancia ecolóxica destes espazos naturais e da Rede Natura 2000, 

mediante unha concienciación medioambiental das implicacións que 

supoñen estas figuras de protección, empregando para iso como 

instrumento un Centro de Interpretación dedicado  ao coñecemento dos 

espazos naturais Protexidos e da Rede Natura 2000 de Galicia”. 

 

 

En novembro de 2011 a Xunta de Galicia paraliza as obras poñendo en 

perigo o financiamento, e o Plan estratéxico de termalismo de Ourense, que 

establece esta ribeira como estratéxica no termalismo de Ourense. 

 

 

En novembro de 2012 vólvese a subscribir un segundo convenio de 

colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestruturas e o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio 

Ambiente para finalizar o Centro de Interpretación de Parques Naturais de 

Galicia, pero na actualidade as obras permanecen paralizadas. 
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Por todo o exposto as deputadas e os deputados que asinan formulan as 

seguintes preguntas: 

 

 

1ª) Cal é a porcentaxe de execución total dos fondos destinados a 

construción do Centro de Interpretación de Parques Naturais? 

 

 

2ª) A que se debe a paralización das obras do Centro de Interpretación de 

Parques Naturais de Galicia? 

 

 

3ª) Cando se teñen previsto continuar as obras do Centro de Interpretación 

de Parques Naturais? 

 

 

4ª) Das previsións que manexa a Xunta de Galicia, existe perigo de ter que 

devolver recursos europeos por falta de execución, fóra de prazo, non 

execución, ou malas prácticas; de ser así, en que contía? 

 

 

Pazo do Parlamento, 24 de agosto de 2015 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 25/08/2015 10:01:58 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 25/08/2015 10:02:17 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 25/08/2015 10:02:31 
 

Pablo García García na data 25/08/2015 10:02:46 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Noela Blanco Rodriguez, José Luís 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 escrita. 
 

 

Na Eurorrexión Galicia Norte de Portugal existen unhas 2.000 cooperativas que 

empregan ao 2 % da poboación activa na zona. É un traballo estable e de 

calidade, que mellora o coñecemento e as habilidades dos membros e contribúe 

ao desenvolvemento local. 

 

 

Pero a pesar do seu potencial como motor xerador de emprego e de estabilidade 

social na Eurorrexión, son moitas aínda as barreiras que frean o seu 

desenvolvemento. 

 

 

O proxecto COOPERA+ ten coma obxectivo articular medidas que contribúan á 

promoción e consolidación das cooperativas da Eurorrexión Galicia - Norte de 

Portugal, co fin de xerar máis e mellores empregos mediante a realización de 

avaliación da poboación, formación e información dos diferentes axentes galegos 

e portugueses vinculados á promoción da economía cooperativa e social. Ten 

coma obxectivos fomentar a cultura emprendedora cooperativa, ofrecer 

ferramentas de apoio para o desenvolvemento do sector cooperativo, crear 

mecanismos transfronteirizos para a xeración de oportunidades de negocio e de 

xeración de emprego conxuntas, e promover a comercialización e a 

internacionalización nas sociedades cooperativas. 

 

 

Conta cun orzamento de 1.264.337,07 €, un 75 % (948.252,80 €) a cargo do 

Programa de Cooperación Transfronteiriza España – Portugal 2007-2013. Entre 

os seus socios está a Dirección Xeral de Relacións Laborais dependente da 

Consellería de Traballo. 

 

Cumprido o período 2007-2013 parece o momento de facer unha análise do grao 

de cumprimento das expectativas creadas ao inicio del, polo que a deputada e os 

deputados que asinan preguntan: 
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1ª) Que actuacións máis salientables, enmarcadas no proxecto ao que fai 

referencia a iniciativa, se teñen levado a cabo, e cal é o importe do volume 

económico? 

 

 

2ª) Se teñen cumprido os obxectivos propostos ao inicio do período? 

 

 

3ª) Existe risco de ter que devolver recursos á UE pola non utilización de todos 

os recursos ou por calquera outra circunstancia? 

   

 

 

Pazo do Parlamento, 24 de agosto de 2015 

 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 25/08/2015 10:03:45 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 25/08/2015 10:03:53 
 

Pablo García García na data 25/08/2015 10:04:07 
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Noela Blanco Rodriguez,  Abel Losada Álvarez, José Luís 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 escrita. 
 

 

O proxecto “Estrutura empresarial conxunta na eurorrexión para o impulso e a 

captación do investimento internacional”, ten coma obxectivo promover a 

intensificación e diversificación das relacións entre empresas e asociacións 

empresariais con vistas a explorar oportunidades de negocio conxuntas. 

 

 

Conta cun orzamento de 1.090.792,24 €; un 75 % (818.094,18 €) a cargo de 

fondos FEDER no marco Programa de Cooperación Transfronteiriza España – 

Portugal 2007-2013. O beneficiario principal é o Instituto Galego de Promoción 

Económica (Igape), dependente da Consellería de Economía e Industria. 

 

 

Cumprido o período 2007-2013 parece o momento de facer unha análise do grao 

de cumprimento das expectativas creadas ao seu inicio, polo que a deputada e os 

deputados que asinan preguntan: 

 

 

1ª) Que actuacións máis salientables, enmarcadas no proxecto ao que fai 

referencia a iniciativa, se teñen levado a cabo, e cal é o importe do volume 

económico? 

 

 

2ª) Téñense cumprido os obxectivos propostos ao inicio do período? 

 

 

3ª) Existe risco de ter que devolver recursos á UE por non se teren utilizado, ou 

por calquera outra circunstancia? 

   

 

Pazo do Parlamento, 24 de agosto de 20015 
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Asinado dixitalmente por: 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 25/08/2015 10:06:19 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 25/08/2015 10:06:29 
 

Jose Luis Méndez Romeu na data 25/08/2015 10:06:54 
 

Pablo García García na data 25/08/2015 10:07:08 
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Á Mesa do Parlamento 

Daniel Rodas Chapela e Montserrat Prado Cores, deputado e deputada do 

Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita, 

relativa ás medidas que ten acometido o Goberno galego para enfrontar a alta caída das 

capturas de bivalvos na ría de Arousa. 

 

A ría de Arousa está a vivir unha situación dramática pola falta de capturas nos 

Lombos do Ulla, a excesiva presión sobre O Cabido e O Bohído e a desaparición dunha 

especie estratéxica como é o berberecho. Unha situación que tivo os seus primeiros 

síntomas no ano 2012, cando as capturas de berberecho alcanzaban unha caída histórica 

na ría de Arousa, 350.067 quilos, a máis baixa dende o ano de 1997, e que 

posteriormente se confirmou que esta especie padecía unha alta mortaldade producida 

polo parasito Marteilia cochillia. 

Unha situación que se agravou nos anos posteriores e que puxo en evidencia a 

falla de medidas por parte da administración cando no 2013 puidemos constatar que 

para realizar os estudos de impacto da mortaldade no berberecho non se encontraron 

berberechos comúns e tiveron que utilizar berberecho “birollo”; ou como no ano 2014, 

unha semana antes de abrir o libre marisqueo aínda non se coñecía os resultados dos 

estudos da Consellaría que deberían avaliar o estado dos bancos e determinar as cotas, 

período de apertura, etc.  

Un ano despois volvemos estar igual e a escasas semanas de iniciarse o libre 

marisqueo podemos reiterar a evidencia da falta de medidas por parte da consellaría de 

Medio Rural e Mar co agravante de que ningún dos compromisos esgrimidos se levou a 

cabo.  
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Debemos lembrar que o 14 de xaneiro o Secretario Xeral do Mar reuníase cos 

patróns maiores da ría de Arousa aos que lle trasladaba unha serie de compromisos para 

enfrontar esta situación; como eran: estudar a recuperación da canle do río Ulla na zona 

da desembocadura para contribuír a recuperación dos Lombos do Ulla; medidas de 

rexeneración dos bancos do Bohído e do Cabido,  estudo sobre a calidade das augas da 

ría para saber o nivel de contaminación, implantación de un modelo de trazabilidade que 

identifique os moluscos extraídos na Arousa para evitar o fraude; recuperación do 

Servizo de Gardacostas de Galiza para frear o incremento do furtivismo. 

Medidas que o señor Maneiro se comprometeu a estudar e darlle cumprida 

información aos diferentes patróns maiores a partir de finais de febreiro sen que ata a 

data se teñan efectivizado.  

A estas alturas non se ten dialogado co sector, non se teñen implementado 

medidas, nin analizado a situación real en que se encontran os bancos marisqueiros. O 

sector alarmado, cabreado sente como se estraga un ano máis e ve con temor que se 

acercan as datas da apertura do libre marisqueo e volven reproducirse situacións como 

as do ano pasado, e que o Goberno galego adopta de novo o comportamento tradicional 

“deixa ir” xa o mar recuperará, mentres as familias que viven desta actividade ven que o 

futuro que se presenta é desolador enfrontándose a unha situación que vai facer 

insostible a súa actividade e que os abrigará ao abandono. 

 

Estas son as razóns que nos levan a formular as seguintes preguntas para a súa 

resposta escrita: 

1.- Que medidas ten acometido a Consellaría de Medio Rural e Mar para 

enfrontar a alta caída das capturas de bivalvos na ría de Arousa?  
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2.- Que medidas adoptou para a recuperación dos bancos marisqueiros dos 

Lombos do Ulla, do Cabido e do Bohído? 

3.- Que medidas  ten adoptando contra a mortaldade do berberechos e a de 

ameixas? E contra a diminución do marisco nos principais areais de Arousa? 

4.- Que medidas ten adoptado a Xunta de Galiza ante a caída de ingresos que 

está a sufrir o conxunto dos mariscadores/as arousanos/as? 

5.- Que medidas vai adoptar si se pecha a actividade dos Lombos do Ulla ou si 

se reducen as capturas e baixan os ingresos dos mariscadoras/es?  

 

Santiago de Compostela, 25 de agosto de 2015 

 

Asdo: Daniel Rodas Chapela 

Montserrat Prado Cores 

Deputado e deputada do G.P do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 25/08/2015 14:16:25 

 

Daniel Rodas Chapela na data 25/08/2015 14:16:29 
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Á Mesa do Parlamento 

 

María Carmen Acuña do Campo, María Quintas Álvarez e Carmen Gallego 

Calvar, 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 escrita. 

 

Todos os medios de comunicación, tanto autonómicos como estatais,  fanse eco 

das denuncias dos doentes ourensáns ante a grave situación que ten a sanidade 

pública tras todos estes anos de xestión do Partido Popular na Xunta. 

 

Ás denuncias por falta de recursos, tanto humanos como materias, súmanse as 

xeradas pola supresión de máis de 19 cotas de Atención Primaria no rural, o 

servizo de cirurxía pediátrica, a área sanitaria do Barco, o peche do Hospital de 

Toen, as camas sociosanitarias de Piñor, etc., etc. Sen esquecer a tremenda lea 

montada co Plan director do Chuou e os fondos europeos, ou a nefasta xestión de 

urxencias e de servizos hospitalarios tan fundamentais como é o de Medicina 

Interna. 

 

En definitiva, tanto o persoal sanitario como a cidadanía en Ourense están 

descontentos e preocupados pola sanidade pública, como evidencian as últimas 

denuncias nas que por falta de profesionais e/ou de material cirúrxico foron 

suspendidas cirurxías programadas cando os doentes xa foran baixados ao 

quirófano. 

 

Segundo  a xerente do Chuou, a Sra Núñez, isto é algo habitual e nada 

preocupante pois hai un 5 % de casos nos que ocorre. Pero estas explicacións non 

tranquilizan a ninguén. 
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Ante esta situación as deputadas que asinan formulan as seguintes preguntas: 

 

1ª) Que opina o Goberno da xestión da sanidade publica en Ourense, e que 

medidas vai tomar o Goberno ante o seu deterioro? 

 

2ª) Cantas intervencións cirúrxicas deixaron de se facer estando xa o paciente ou 

a paciente no quirófano en cada un dos centros hospitalarios da rede Sergas, e 

cales foron os motivos en cada un dos casos se é que os houbo? 

 

3ª) Considera a Sra. conselleira que supón un 5 % do total das cirurxías feitas. De 

ser así, esta porcentaxe tense incrementado ou diminuído nos últimos cinco anos?  

 

4ª) Son máis habituais estes casos nos hospitais comarcais,  de ser o caso, cal é o 

motivo, e que medidas se levaron a cabo para evitar esas situacións? 

 

5ª) Dáse na concertada e/ou na privada tamén ese 5 % de cirurxiás anuladas cos 

doentes xa nos quirófanos? 

 

6ª) En cantas ocasións se suspenderon cirurxías este ano por non contar co 

persoal necesario para levalas a cabo, cantas por carecer do material necesario e 

que tipo de persoal ou de material foi o que faltou? 

 

7ª) Como se compensa ás persoas enfermas afectadas por esas anulacións?  

 

8ª) Como xustifica o Goberno o acontecido en Verín ou no Chuou, e  que pensan 

facer ao respecto? 

 

9ª) Pedíronlle  explicacións á xerencia do Chuou polo acontecido, se for o caso,  

de que tipo?  
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Pazo do Parlamento, 26 de agosto de 2015 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María del Carmen Acuña do Campo na data 26/08/2015 12:05:42 
 

Maria Remedios Quintas Alvarez na data 26/08/2015 12:05:50 
 

Carmen Gallego Calvar na data 26/08/2015 12:05:58 
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Á Mesa do Parlamento 

Daniel Rodas Chapela, 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 escrita, relativa a saber do retraso na 

tramitación de axudas compensatorias por perdas no mexillón durante o ano 2013. 

 

A orde do 6 de xuño de 2014 establecía as bases reguladoras para a concesión de 

axudas con carácter compensatorio aos produtores de moluscos pola suspensión 

temporal da colleita de moluscos cultivados durante o período de programación 2007-

2013. Era unha medida reclamada que debía paliar as perdas que o sector mexilloeiro 

tivo durante o ano 2013 provocado pola paralización da actividade producida polos 

peches administrativos e aumentada polos temporais que desprendeu unha boa parte da 

colleita. 

Esta medida que ao entender do sector estivo illada de outras complementarias, 

chegou tarde e nunha cantidade insuficiente para as máis de 3.300 bateas que hai 

instaladas nas augas galegas. 

O procedemento de tramitación demostrou que era complexo, que había que 

aportar un elevado número de documentación conseguindo que unha boa parte do sector 

desistise da súa tramitación, quedándose nuns poucos os que realizaron e remataron 

todos os trámites. 

Agora ven de publicarse a Orde do 27 de xullo de 2015 na que se establecen as 

bases reguladoras para a concesión de axudas con carácter compensatorio aos 

produtores de moluscos pola suspensión temporal da colleita de moluscos cultivados 
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durante o período de programación 2007-2015 cofinanciadas a través do Fondo Europeo 

da Pesca nun 75% e se convoca para o exercicio 2015 o devandito procedemento. 

Nesta nova orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas para 

compensar as perdas do ano 2013 e iniciar unha nova convocatoria para o exercicio 

2015. Co cal podemos deducir que a convocatoria do 2014 está sen resolver e que os 

importes máximos das subvencións que se conceden pasan de 1,5 millóns a 9 millóns de 

euros. E todo iso no prazo dun mes. 

 

Estas son as razóns que nos levan a formular as seguintes preguntas para a a súa 

resposta escrita: 

1.- Cales son as razóns do retraso na tramitación de axudas por perdas no 

mexillón durante o 2013? 

2.- Considera razoable que transcorra todo un ano sen resolver unha 

convocatoria de axudas e agora pretenda tramitar dúas no prazo dun mes?  

3.- As perdas foron importantes no 2013, considera xustificable este retraso, esta 

falta de rigor, e esta improvisación para enfrontar unha situación crítica de fai dous 

anos? 

4.-Cal é a razón deste aumento nos importes máximos da subvención? Como lle 

explica a outros colectivos que están padecendo situacións similares pero co agravante 

de que os seus ingresos son miserables de que a Consellaría non habilite un fondo 

similar para acompañar a súa dramática situación? 

5.- Non cree que deberíamos esixir responsabilidade por perder dous anos, 

quedando demostrada unha vez máis a improvisación das súas medidas, habendo 
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fondos, sendo evidenciada a súa incapacidade á hora de adoptar medidas para enfrontar 

situacións dramáticas pola que atravesa o sector? 

6.- Cre que nun mes de tramitación e a tres de que rematen os fondos FMP 

poderán realizar a tramitación e a xustificación destas axudas? 

 

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Daniel Rodas Chapela 

Deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Daniel Rodas Chapela na data 26/08/2015 12:20:46 
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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 escrita, relativa á conciliación da vida laboral e familiar por parte dos 

traballadores e traballadoras da rede de escolas infantis de Galiza. 

 

A Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdade efectiva dos homes e 

mulleres, eleva á categoría de dereitos as diferentes ferramentas de conciliación da vida 

persoal familiar e laborar aos traballadores e traballadoras para fomentar a asunción 

equilibrada de responsabilidades familiares, evitando toda discriminación baseada no 

seu exercicio. 

A regulación dos dereitos específicos de conciliación está establecida no 

Estatuto dos Traballadores e, no relativo ao persoal ao servizo das administracións 

públicas, no Estatuto Básico do Empregado Público, contemplándose entre outras 

ferramentas, os permisos de maternidade e paternidade, permiso de lactancia, 

excedencia por coidado a menores e familiares e flexibilidade de xornada. 

Porén, o recoñecemento formal do dereito á conciliación da vida laboral e 

familiar, un dereito básico para que igualdade de dereitos de homes e mulleres sexa 

efectiva, choca moita veces coa política laboral e de persoal practicada non só polas 

empresas privadas senón tamén polas administracións públicas, como acontece na Rede 

Galega de Escolas Infantís dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade 

e Benestar.  

A política de amortización de prazas provoca que a atención a escolas de nova 

creación se cubra con persoal xa existente a través de traslados forzosos que non teñen 
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en conta o lugar de residencia e outras circunstancias destas persoas. A isto súmase 

ademais a negativa sistemática, por parte do departamento de persoal do Consorcio, a 

atender as solicitudes de permuta. Froito disto traballadores/as con persoas maiores 

dependentes ou con fillos/as de curta idade ao seu cargo vense obrigados/as a ter que 

realizar desprazamentos diarios de incluso cen quilómetros, o que, á parte do grave 

prexuízo económico, dificulta ata o extremo a conciliación da vida laboral e persoal. 

 

Por todo o exposto, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta 

escrita, relativas á conciliación da vida laboral e familiar por parte dos traballadores e 

traballadoras da rede de escolas infantis de Galiza: 

-É consciente a Xunta de Galiza de que a política de amortización de prazas 

provoca que a a atención a escolas de nova creación se cubra con persoal xa existente 

a través de traslados forzosos que non teñen en conta o lugar de residencia e outras 

circunstancias destas persoas? 

-É consciente que esta situación provoca que haxa traballadores/as que se 

vexan obrigados/as a realizar desprazamentos diarios de incluso cen quilómetros? 

-É coñecedora a Xunta de Galiza de que nalgúns casos son traballadores/as con 

persoas maiores dependentes ou con fillos/as de curta idade ao seu cargo? 

-Non considera que deste xeito, á parte do grave prexuizo económico para os/as 

traballadores/as, se está dificultando ata o extremo a conciliación da vida laboral e 

familiar? 

-É consciente a Xunta de Galiza de que esta situación agrávase pola negativa 

sistemática, por parte do departamento de persoal do Consorcio Galego de Igualdade e 

Benestar a atender as solicitudes de permuta? 
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-Vai modificar a Xunta de Galiza esta política de persoal? 

 

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2015  

 

Asdo. María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do Grupo Parlamentar do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do Grupo Parlamentar do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 26/08/2015 13:45:43 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 26/08/2015 13:45:49 
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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 escrita, relativa á compra de camións 

sanitarios por parte do SERGAS. 

 

A Consellaría de Sanidade sorprendeu este verán aos galegos e galegas coa nova 

da adquisición de dous camións adaptados para intervencións cirúrxicas e a prestación 

sanitaria nos centros de saúde de Ourense. 

Segundo a información reflectida polos medios de comunicación, o 

investimento destinado a mercar estes vehículos é de case 2 millóns de euros. 

Ao BNG parécenos indecente que o Partido Popular no goberno da Xunta estea 

a desmantelar infraestruturas sanitarias, manteñan a maioría dos centros de saúde en 

pésimas condicións, pechen camas, pechen ou infrautilicen quirófanos, recorte persoal e 

recursos... e ao mesmo tempo queira convencer á sociedade galega dos beneficios que 

vai achegar á sanidade pública adquisición destes camións sanitarios. 

É evidente que estamos diante dun auténtico despilfarro de recursos públicos, un 

gasto máis destinado a favorecer algún negocio que na mellora da asistencia sanitaria da 

poboación. 

 

Por estas razóns formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 
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-Que informes posúe o Goberno galego que xustifiquen a compra, por case 2 

millóns de euros, de dous camións adaptados para intervencións cirúrxicas e a 

prestación sanitaria? 

-Ten intención o Goberno galego de seguir desmantelando a sanidade pública 

galega, en especial a Atención Primaria, e substituíla por camións sanitarios? 

-Cal vai ser o persoal que preste servizo nestes vehículos? En que número, de 

que categorías e de onde vai a proceder? 

-Cal é planificación asistencial e o cronograma xeográfico previstos para estes 

vehículos? 

 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2013 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 27/08/2015 10:34:49 
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Á Mesa do Parlamento 

Ana Belén Pontón Mondelo e Montserrat Prado Cores, deputadas do Grupo 

Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte pregunta para a súa resposta escrita. 

 

Tal como recolle a RAG na súa declaración “O galego dá a vida, pola vida do 

galego” de 30 de xaneiro en resposta aos preocupantes resultados da enquisa que sobre 

o uso do noso idioma elaborou o IGE, a necesidade de potenciar a normalización 

lingüística é hoxe máis importante ca nunca. O alto organismo insta aos poderes 

públicos a asumir o PXNL que concretaba as previsións da Lei 3/1983, de 

Normalización Lingüística, aprobada por unanimidade no Parlamento de Galiza. O 

artigo 20 da devandita Lei de Normalización Lingüística establece como obriga da 

Xunta de Galiza “fomentar a produción, a dobraxe e a subtitulación e a exhibición 

de películas e outros medios audiovisuais en lingua galega”. O feito de que o 

lexislador faga mención especificamente á dobraxe non é cousa menor, pois a mellor 

literatura científica na materia subliña a importancia que posúe a emisión de películas e 

series feitas noutras culturas e por outros países como elemento normalizador da lingua 

e superador da diglosia nas sociedades receptoras de tales produtos, polo xogo da 

ficción que fai que o espectador acepte como normais roles lingüísticos que lle son 

alleos na realidade social que vive. É esta tamén a razón, pola que o Instituto de Lingua 

Galega (ILG) dependente da Universidade de Compostela, organismo de máximo 

prestixio lingüístico –e ente colaborador por certo da propia TVG, tal e como reflicte o 

Informe de Servizo Público da CRTVG, páx.155–, en carta oficial dirixida a 

APRADOGA logo de recoñecer “o impagable servizo que o sector que vostede 

representa ten prestado ao proceso de normalización do uso social do galego, así como 
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á difusión da súa variedade estándar”, aposta “non xa manter, senón mesmo reforzar a 

aposta por esta actividade”. 

En resumo, a situación do galego empeorou; temos unha canle propia para 

potenciar a normalización, e instrumentos para desenvolvelo de existir vontade política, 

contando cun sector moi valioso como é o da dobraxe para colaborar nesta tarefa. 

 

Coa finalidade de ter datos sobre a situación deste sector formulamos as 

seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 

1. A canto ascenden as adxudicacións en dobraxe por empresa provedora, con 

número de expediente, código de produción allea e importe, no último ano do concurso, 

de maio de 2014 a maio de 2015? 

2. Cal é procedemento de adxudicación da produción propia externalizada? Que 

tipo de controis lingüísticos pasa este tipo de produción? 

3. Cal é o procedemento de adxudicación da publicidade? Que controis 

lingüísticos pasa a publicidade emitida pola Televisión de Galicia? A publicidade 

institucional pasa algún control por parte dos técnicos lingüistas da TVG? 

 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2015 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Montserrat Prado Cores 

Deputadas do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 27/08/2015 12:22:41 

 

María Monserrat Prado Cores na data 27/08/2015 12:22:49 
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Á Mesa do Parlamento 

Ana Belén Pontón Mondelo e Francisco Xesús Jorquera Caselas, deputada e 

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

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

resposta escrita. 

 

Segundo ven de denunciar a asociación ecoloxista ADEGA, as obras das 

centrais hidroeléctricas de Fervenza II, Ponte Olveira II e Novo Castrelo promovidas 

por Ferroatlántica S.L. que se están a desenvolver na bacía do río Xallas, están a afectar 

negativamente a especies protexidas (vulnerábeis e en perigo de extinción segundo o 

Catálogo galego de especies ameazadas), así como a hábitats de interese europeo e 

prioritario consonte a Directiva 92/43CEE. 

Un informe asinado por 11 investigadores e investigadoras das tres 

universidades galegas debruza os impactos das obras sobre a biodiversidade protexida. 

Asío segundo estes científicos e científicas son milleiros de metros cadrados de 

carballeira e bosque de ribeira (hábitats de interese europeo e prioritario) ao longo dun 

treito de máis de 2 km de río foron destruídos, incluída unha parte da Devesa de 

Anllares, o bosque atlántico máis occidental de Europa. Especies de flora ameazada 

asociadas a estes hábitats foron tamén eliminadas, incluíndo o raro Isoetes fluitans, o 

fento de auga, endémico de Galiza e considerado en perigo de extinción. 

 

Estamos ante unha denuncia que reverte enorme gravidade razón pola que 

formulamos as seguintes preguntas para a súa escrita: 
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-Ten constancia a Xunta de Galiza da denuncia formulada pola asociación 

ecoloxista ADEGA? 

-Que valoración lle merece a mesma? 

-Ten previsto a Xunta de Galiza paralizar as obras das centrais hidroeléctricas de 

Fervenza II, Ponte Olveira II e Novo Castrelo promovidas por Ferroatlántica S.L. que se 

están a desenvolver na bacía do río Xallas? 

 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Deputada e deputado do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 27/08/2015 12:34:41 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 27/08/2015 12:34:48 
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores e Ana Belén Pontón Mondelo, deputadas do Grupo 

Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, 

relativa á non concesión de prórroga á permanencia de ENCE e ELNOSA na ría de 

Pontevedra 

 

O Partido Popular ten realizado todos os esforzos, ten posto toda a maquinaria 

administrativa e lexislativa dos seus gobernos ao servizo da permanencia de ENCE-

ELNOSA na ría de Pontevedra, leva moitos anos de acordo cos intereses da empresa, 

tentando consolidar o complexo industrial de ENCE en Lourizán. 

Neste obxectivo realizou a modificación  en 2013 da Lei de Costas para 

posibilitar a prórroga da concesión máis alá do 2018, a publicación, en outubro do 2014 

do regulamento de desenvolvemento da Lei de Costas e a Resolución de Costas,en xullo 

de 2015, sobre a situación da actual concesión.O último episodio é a ratificación por 

parte do Servizo provincial de Costas, en agosto 2015, da vixencia da concesión, unha 

decisión claramente política na que molesta máis un campo de fútbol ao que que non se 

lle ratifica esa vixencia. 

Todas as modificacións lexislativas realizadas polo Partido Popular permítenlle 

a ENCE solicitar a prórroga da concesión para garantir a súa permanencia na ría de 

Pontevedra. 

Prórroga, que de concederse, significará unha privatización encuberta do 

dominio público de tod@s @s galeg@s, por moitos anos, todo en beneficio dunha 

entidade privada, contaminante e que está a impedir o crecemento económico e social 
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da comarca de Pontevedra. 

As actuacións e a complicidade do Goberno do Partido Popular conducen a 

permitir que os intereses dun grupo empresarial privado condicionen o futuro da ría de 

Pontevedra ata ben andado o século XXI. 

O Partido Popular debe aclarar que está a negociar coa empresa pasteira para 

facerlle un agasallo que se pode valorar en máis de mil millóns de euros(aforro da nova 

instalación, consecución de novos terreos noutra ubicación, deixar de ter auga gratis...) 

Resultan sorprendentes as declaracións feitas recentemente polo Conselleiro de 

Industria nas que asimilaba a situación de ELNOSA coa de ENCE, despois do Goberno 

galego ter reiterado que a AAI de ELNOSA, anulada por sentenza do Tribunal Superior 

de Xustiza de Galiza, supoñía a caducidade da mesma no ano 2016. 

A Xunta de Galiza elaborou e aprobou definitivamente en febreiro de 2011 as 

Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) e o plan territorial integrado denominado 

Plan de Ordenación do Litoral de Galicia (POL). 

A lei 10/1995, de 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galiza 

(LOTG), configura as DOT como instrumento de carácter global, expresión da política 

territorial que constitúe o marco xeral de referencia. Nelas establécense as pautas 

espaciais de asentamento das actividades, consonte ás políticas sociais, económicas e 

culturais emanadas da comunidade, con integración, si é o caso, as emanadas desde o 

Estado así como as propostas que xurdan desde las entidades locais.  

As DOT definen, xa que logo, o modelo territorial da Galiza que orienta as 

actuacións sectoriais proporcionando criterios territoriais e ambientais,no que atinxe ao 

complexo ENCE-ELNOSA determina: 

“(...)Requírese unha reordenación dos usos, trasladando cara a outros 
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emprazamentos instalacións e actividades que non precisan localizarse xunto ao mar e 

que na actualidade significan un elevado custe de oportunidade. É  o caso de 

numerosas actividades industriais, a máis importante das cales é a gran planta de 

celulosa que limita a conexión de Pontevedra coa marxe meridional da súa ría”. 

 “....Neste contorno evitarase, na medida do posible e con carácter xeral, a 

localización de usos industriais e infraestruturais xeradores de impacto ou que non 

teñan a necesidade de localizarse xunto ao mar para garantir a súa viabilidade”. 

Segundo o POL, as instalacións que nos ocupan intégranse no eido dun ámbito 

de recualificación nunha “área continua de mellora ambiental e paisaxística” con 

incidencia de corredores. A regulación deste ámbito está recollida na disposición 

adicional terceira do POL. 

O Goberno galego ten competencias exclusivas en ordenación do territorio, 

competencias recoñecidas nos artigos 148-149 da Constitución, no artigo 27 do Estatuto 

de Autonomía de Galiza, e ratificadas por sentenza  do Tribunal Constitucional, 61/97.  

Polo tanto a Xunta de Galiza ten instrumentos legais para impedir a 

consolidación da empresa pasteira na ría de Pontevedra, o que fai impensábel que emita 

un informe medioambiental favorábel a unha hipotética prórroga da concesión de 

ENCE-ELNOSA. 

 

Por todas as razóns expostas formulamos as seguintes preguntas para a súa 

resposta escrita: 

-Por qué razón o Goberno galego non exerce as súas competencias exclusivas en 

ordenación do territorio,  recoñecidas nos artigos 148-149 da Constitución, no artigo 27 

do Estatuto de Autonomía de Galiza, e ratificadas por sentenza  do Tribunal 
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Constitucional, 61/97 para non permitir a permanencia de ENCE-ELNOSA na ría de 

Pontevedra? 

-Cal é a xustificación do cambio de posición do Goberno galego, que tras 

reiterar que a AAI de ELNOSA supoñía a caducidade da mesma en 2016 agora asimila a 

súa situación á de ENCE? 

-Que valoración fai de que o Servizo provincial de Costas ratifique a vixencia da 

concesión de ENCE  e non a dun campo de fútbol situado tamén en Lourizán? 

 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputadas do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Monserrat Prado Cores na data 27/08/2015 12:55:54 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 27/08/2015 12:56:00 
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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, presenta 

a seguinte pregunta para a súa resposta escrita, relativa aos criterios de xestión do 

Parque Nacional das Illas Atlánticas. 

 

O Parque Nacional Marítimo Terrestre dás Illas Atlánticas de Galiza, é o 

primeiro e único espazo con esta categoría na Galiza e o segundo no estado español de 

carácter marítimo-terrestre. O Parque Nacional comprende os arquipélagos de 

Cortegada, Sálvora, Ons e Cíes e o espazo marítimo que os rodea, constituíndo esta 

franxa mariña o 86% da superficie total protexida e foron declaradas Parque Nacional 

no ano 2002 como unha das mellores mostras dos ecosistemas propios das costas e 

fondos mariños atlánticos. 

As súas augas e espazos terrestres  acollen ecosistemas de gran valor, pero 

susceptíbeis de ser alterados e destruídos se non se regulan de forma axeitada as 

actividades que se levan a cabo neste espazo. De feito véñense realizando críticas á 

xestión do Parque e a ausencia de elementos básicos para a súa conservación e xestión. 

Sinálase entre as deficiencias a ausencia de Plan de usos e xestión, falta de inversións en 

conservación, singularmente para frear flora exótica invasora e a falta de estudos e 

actuacións para frear o declive de especies. Chama a atención que se denuncia que o 

Corvus monedula, tivo un descenso do 90% da súa poboación nos últimos 25 anos ou a 

preocupación pola diminución das poboacións do cormorán moñudo e da gaivota 

patiamarela. 
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Hai que lembrar que a declaración como Parque Nacional implica unha serie de 

obrigas á administración pública, entre as que destaca: 

a) Protexer a integridade de ecosistemas ligados a zonas costeiras e á plataforma 

continental da rexión eurosiberiana. 

b) Asegurar a conservación e recuperación, no seu caso, dos hábitats e as 

especies, así como a preservación da diversidade xenética. 

c) Asegurar a protección, recuperación, fomento e difusión dos seus valores 

ambientais e do seu patrimonio natural, regulando de forma compatible coa súa 

conservación tanto a actividade investigadora e educativa coma o acceso dos visitantes. 

d) Promover e apoiar no interior do parque as actividades tradicionais 

compatibles coa protección do medio natural. 

e) Achegar ao patrimonio común unha mostra representativa do ecosistema 

litoral da rexión eurosiberiana, incorporando o Parque Nacional marítimo-terrestre das 

Illas Atlánticas de Galiza aos programas nacionais e internacionais de conservación da 

biodiversidade. 

A Lei 15/2002 tamén establece no seu artigo 9 que o instrumento para a 

planificación das xestión do Parque será o Plan de uso e xestión. In documento que non 

se elaborou a pesar de fixarse que tiña que estar aprobado un ano após a entrada en 

vigor da citada lei. 

Ante esta situación urxe actuar con rigor para garantir a conservación dun 

espazo singular e único. 

 

Polo dito formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta escrita: 
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-Considera a Xunta que está cumprindo a legalidade vixente no relativo á 

conservación e xestión deste espazo? 

-Que razóns motivan que se careza do instrumento básico de xestión previsto na 

lei vixente? 

-Que medidas vai adoptar a Xunta de Galiza para garantir a conservación das 

especies e hábitats no Parque Nacional das Illas Atlánticas? 

 

Santiago de Compostela, 27 de agosto de 2015 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 27/08/2015 13:06:19 
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