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Rexeitamento das iniciativas

ı 3249 (10/PNC-000322)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel, e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a demanda polo Goberno galego á empresa Telefónica-Movistar da habilitación dos sistemas
técnicos necesarios para posibilitarlle á veciñanza do concello da Capela o acceso á internet cunha
26940
calidade aceptable

ı 4756 (10/PNC-000459)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a presentación polo Goberno galego dos resultados da avaliación do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015
26940

ı 4849 (10/PNC-000470)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e cinco deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co Real
decreto 900/2015 polo que se regula o autoconsumo de enerxía eléctrica, así como as actuacións
que debe levar a cabo para o seu impulso en Galicia
26940

ı 5782 (10/PNC-000561)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín, e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia dun programa de modificación
do Plan estratéxico de Galicia 2015-2020 que inclúa explicitamente as melloras necesarias para reforzar a posición de Galicia nas variables reflectidas no Índice de competitividade rexional de 2016,
26940
publicado pola Unión Europea

ı 7228 (10/PNC-000748)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis, e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas verteduras cíclicas á
ría de Betanzos e as infraccións en materia ambiental e laboral cometidas por unha empresa de
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elaboración de taboleiro asentada na localidade de Infesta, así como o cumprimento das obrigas
contraídas na concesión de axudas públicas
26941

ı 7291 (10/PNC-000753)

Grupo Parlamentario de En Marea
Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre as xestións que debe realizar o Goberno galego co Goberno municipal de Ourense en relación
coa apertura da praza de abastos da Ponte e o canon establecido para a explotación comercial das
súas instalacións
26941

1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito

ı 7397 (10/PRE-001030)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as razóns da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza para non elixir o
réxime de concorrencia competitiva para a convocatoria de subvencións dentro do Plan específico
extraordinario de investimentos destinados á mellora de infraestruturas e equipamentos nos concellos de Galicia, os datos referidos á presentación das solicitudes formuladas polos concellos da
provincia de Ourense e os criterios seguidos para a concesión das subvencións, así como a convo26956
catoria de máis axudas no ano 2017

ı 7400 (10/PRE-001031)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo e as previsións do Goberno galego para o cumprimento do
26959
acordo parlamentario referido á dotación dun local definitivo ao Ateneo de Ourense

ı 7406 (10/PRE-001032)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da emisión polos servizos de saúde galegos dunha
tarxeta sanitaria persoal que exima do copago farmacéutico as persoas menores de idade afectadas
por discapacidades recoñecidas ou enfermidades raras ou graves, así como a súa opinión en relación
coa necesidade de modificar o Real decreto 945/1978, para establecer o dereito á gratuidade da prestación farmacéutica para os menores cun grao de discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33 %
26962

ı 7412 (10/PRE-001033)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do mantemento dun custo para a persoa usuaria pola
utilización do servizo de asistencia sanitaria telefónica, a valoración da posibilidade da súa eliminación e a súa opinión en relación coa claridade e utilidade da información referida aos usos, fun26966
ción e custos dos teléfonos 902 077 333 e 902 400 116
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ı 7415 (10/PRE-001034)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre o ámbito, metodoloxía e obxectivos do proxecto de Análise piloto de cargas de traballo do
persoal autonómico
26968

ı 7418 (10/PRE-001035)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións de operatividade do Hélimer 401

ı 7421 (10/PRE-001036)

26970

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 6 máis
Sobre as condicións de traballo, dotación de persoal estable, formación e protocolos de actuación, infraestruturas, material e equipamentos dos centros de Política Social da provincia da Coruña 26972

ı 7423 (10/PRE-001037)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre a situación actual de dotación estable de persoal, condicións de traballo, formación e protocolos de actuación, así como de infraestruturas, material e equipamentos da residencia de maiores
Caranza-Ferrol e do centro de menores de Ferrol
26974

ı 7428 (10/PRE-001038)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a formación e actualización de coñecementos dos axentes da Policía Adscrita e do Servizo
de Protección á Natureza da Garda Civil, no relacionado coa prevención, pesquisas e denuncia de
26976
casos de maltrato e abandono animal

ı 7436 (10/PRE-001039)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración polo Goberno galego do desenvolvemento das xefaturas de servizo no Sistema sanitario público, en relación coa dedicación profesional prioritaria en exclusiva á institución sanitaria
26978

ı 7438 (10/PRE-001040)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña, e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego en relación co desenvolvemento dun plan de
apoio específico para o sector téxtil no concello de Ordes e a súa comarca
26980

ı 7443 (10/PRE-001041)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
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Sobre a adopción pola Xunta de Galicia das medidas destinadas a obrigar a empresa mineira Tungsten
San Finx, S. L. a desenvolver a súa actividade respectando as normas de calidade ambiental e de protección da ría de Noia
26983

ı 7467 (10/PRE-001042)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o número de solicitantes, o número de bolsas concedidas e a contía total concedida en cada
modalidade de axudas a estudos universitarios no curso 2009/2010
26986

ı 7468 (10/PRE-001043)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o número de solicitantes, o número de bolsas concedidas e a contía total concedida en cada
26987
modalidade de axudas a estudos universitarios no curso 2010/2011

ı 7469 (10/PRE-001044)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o número de solicitantes, o número de bolsas concedidas e a contía total concedida en cada
modalidade de axudas a estudos universitarios no curso 2011/2012
26988

ı 7470 (10/PRE-001045)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o número de solicitantes, o número de bolsas concedidas e a contía total concedida en cada
modalidade de axudas a estudos universitarios no curso 2012/2013
26989

ı 7471 (10/PRE-001046)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o número de solicitantes, o número de bolsas concedidas e a contía total concedida en cada
modalidade de axudas a estudos universitarios no curso 2013/2014
26990

ı 7472 (10/PRE-001047)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o número de solicitantes, o número de bolsas concedidas e a contía total concedida en cada
26991
modalidade de axudas a estudos universitarios no curso 2014/2015

ı 7473 (10/PRE-001048)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o número de solicitantes, o número de bolsas concedidas e a contía total concedida en cada
modalidade de axudas a estudos universitarios no curso 2015/2016
26992
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ı 7499 (10/PRE-001049)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel, e Burgo López, María de la Concepción
Sobre o funcionamento e número de unidades concertadas e non concertadas, en educación infantil, primaria e secundaria obrigatoria, nos últimos catro cursos, así como as revisións levadas a
cabo pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en aplicación das normas
do réxime de concertos educativos con centros docentes privados
26993

ı 7530 (10/PRE-001050)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o motivo polo que se desbota o edificio Xeral Cíes para uso público sanitario ou sociosanita26996
rio, e a posibilidade da súa adquisición pola Xunta de Galicia

ı 7547 (10/PRE-001051)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel, e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego destinadas a cumprir o establecido no Acordo
para a sustentabilidade do sector lácteo
26998

ı 7558 (10/PRE-001052)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre o proxecto de construción da autovía da Costa da Morte sen desdobramento de carrís, e as
consecuencias para a seguridade viaria
27001

ı 7565 (10/PRE-001053)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa aplicación da Lei 20/2011, do 21 de xullo, do
Rexistro Civil
27004

ı 7573 (10/PRE-001054)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as xestións do Goberno galego co Goberno do Estado para negociar na Unión Europea que
a notificación previa no diario da pesca se leve a cabo tras atracar o buque
27006

ı 7583 (10/PRE-001055)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis, e Vázquez Verao, Paula
Sobre o proxecto da Xunta de Galicia para a adaptación das instalacións do antigo Hospital Xeral
27008
de Lugo a usos sociosanitarios

ı 7600 (10/PRE-001056)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis

26934
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Sobre os posibles efectos do Brexit na actividade económica de Galicia e nos dereitos dos cidadáns
galegos residentes no Reino Unido, así como os contactos, a colaboración ou a cooperación esta27011
blecida polo Goberno galego co Goberno central para abordar ese proceso

ı 7610 (10/PRE-001057)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de mantemento dos rexistros da propiedade suprimidos en Galicia no Real decreto 195/2017, do 3 de marzo, así como as súas intencións respecto da demanda ao Goberno central de establecemento de negociacións para a
transferencia a Galicia das competencias para poder determinar o número de rexistros da propiedade e mercantís que se deban agrupar ou crear no territorio galego
27014

ı 7625 (10/PRE-001058)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a posición do Goberno galego en relación coa realización do acceso sur do concello da
Guarda, a súa opinión referida á existencia dun viario axeitado de acceso ao porto, e as actuacións
27017
que vai levar a cabo ao respecto

ı 7633 (10/PRE-001059)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do afondamento na atención sociosanitaria
e a facilitación da participación das traballadoras sociais na planificación e asistencia, ou, se é
o caso, a reserva para elas dunha simple función administrativa dependendo dos servizos de
admisión
27021

ı 7654 (10/PRE-001060)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Sergas respecto do pechamento do Centro de Saúde de Soutelo de Montes
e a reorganización do seu persoal, as razóns existentes para non incluílo no convenio asinado co
Concello de Forcarei en xaneiro de 2017 e a necesidade de reconsiderar esa decisión para evitar o
seu impacto asistencial e económico, así como garantir a súa continuidade en funcionamento coa
27023
dotación de servizos e persoal actual

ı 7673 (10/PRE-001061)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para visibilizar o papel das mulleres no
deporte e favorecer a súa práctica en condicións de igualdade
27027

ı 7676 (10/PRE-001062)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio, e Pérez Seco, José Manuel
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Sobre o número de controis establecidos en relación co posible transporte de patacas dende a entrada en vigor da súa prohibición, dentro da zona infectada pola couza guatemalteca, e o número
de quilos incautados neles
27030

ı 7683 (10/PRE-001063)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da elección pola Deputación Provincial da Coruña da
estación de esquí de Leitariegos, en León, para realizar a Campaña de esquí para o ano 2017, e desestimación para ese fin da estación de montaña de Cabeza de Manzaneda, en Ourense
27032

ı 7688 (10/PRE-001064)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel, e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre os datos referidos ás actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego ata o ano 2020 con
cargo ao plan específico para fixar poboación no medio rural, dotado con 230 millóns de euros procedentes de fondos europeos para cohesión territorial, innovación e formación, agricultura sustentable, mellora da competitividade, impulso da cooperación e remuda xeracional
27034

ı 7704 (10/PRE-001065)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre o estado das negociacións entre os gobernos de España e Portugal para a renovación do
convenio de pesca entre ambos os países, os avances das últimas xuntanzas do Comité Luso-Español de Pesquerías e a realización polo Goberno galego dalgunha xuntanza co sector, así como o
traslado ao Goberno central das propostas formuladas polo sector pesqueiro galego
27036

ı 7724 (10/PRE-001066)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a categoría profesional exixida para o acceso dos técnicos de Atención a Persoas en Situación
de Dependencia a un posto de traballo na Administración pública de Galicia, as medidas previstas
polo Goberno galego para o recoñecemento nela desa titulación, e as actuacións que vai levar a
cabo para o impulso do seu acceso ao mercado laboral
27038

ı 7732 (10/PRE-001067)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para fomentar, de xeito especial, a materia de
Educación Física entre o alumnado con discapacidade, o cronograma para a súa posta en marcha
e a existencia dalgún tipo de colaboración entre os fisioterapeutas do Sergas e o profesorado para
ese fin, así como as iniciativas postas en marcha nos últimos anos para a súa formación de cara a
mellorar as súas prácticas e metodoloxía con ese alumnado
27041

ı 7737 (10/PRE-001068)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
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Sobre as xestións levadas a cabo polo Goberno galego diante do Goberno central en relación cos
axustes que se deben realizar na política pesqueira común cando o Reino Unido abandone de xeito
efectivo a Unión Europea
27044

ı 7740 (10/PRE-001069)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre o proceso de elaboración do novo decreto polo que se regula o réxime de contratación de
persoal investigador laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, as consecuencias da redacción que presenta para a situación laboral e profesional das persoas afectadas,
así como para o desenvolvemento e consolidación de proxectos e equipos de investigación, e as
medidas previstas polo Goberno galego ao respecto
27047

ı 7748 (10/PRE-001070)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central do incremento
efectivo dos medios humanos e materiais do Ministerio Fiscal, en especial os da Fiscalía contra a
Corrupción e a Criminalidade Organizada, así como o cumprimento na actualidade do Decreto
124/2014, do 11 de setembro, polo que se determina a estrutura e a organización da Oficina Fiscal
en Galicia e da Unidade de Apoio á Fiscalía Superior
27050

ı 7754 (10/PRE-001071)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio, e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación do impacto que vai ter no sector primario de Galicia, nomeadamente no mantemento da política agraria común, a saída do Reino Unido
da Unión Europea, as xestións que está a levar a cabo co Goberno central para o seu mantemento,
así como a posición que está a defender para minorar o impacto do Brexit
27052

ı 7758 (10/PRE-001072)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio, e Pérez Seco, José Manuel
Sobre os datos referidos aos viticultores existentes en cada unha das denominacións de orixe
galegas, a súa evolución nos últimos cinco anos e o número de adegas rexistradas en cada
unha delas
27054

ı 7767 (10/PRE-001073)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a información do Goberno galego en relación coa situación das xestións realizadas polo Goberno central para a modificación das traducións oficiais de determinadas subzonas e divisións de
pesca, co fin de evitarlle ao consumidor a confusión respecto da orixe dos produtos do mar, os termos da resposta da Dirección Xeral de Pesca e Asuntos Marítimos da Comisión Europea, así como
as xestións previstas polo Goberno galego para evitar ese problema
27056
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ı 7789 (10/PRE-001074)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a redacción que presenta o borrador do decreto polo que se regula o réxime de contratación
de persoal investigador laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
27058

ı 7801 (10/PRE-001075)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da revisión do borrador do decreto polo que se regula o réxime de contratación de persoal investigador laboral da Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia, co fin de considerar as principais inquedanzas do colectivo de investigadores
27064

ı 7806 (10/PRE-001076)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a información requirida ao Goberno galego polo Goberno central en relación cos tributos
autonómicos sobre a actividade eléctrica en Galicia, os datos ao respecto e, se é o caso, a defensa
que vai realizar para evitarlles ás persoas consumidoras o pagamento dun suplemento territorial
27066
no recibo da electricidade

ı 7820 (10/PRE-001077)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego diante do Goberno central en relación co acordo
parlamentario referido á comunicación das resolucións relativas a peches precautorios ou definitivos das distintas pesqueiras reguladas no Plan de xestión do caladoiro nacional do Cantábrico e
noroeste, así como as razóns do peche provisional con menos de 24 horas de antelación da pesqueira da xarda para as distintas artes de arrastre e do cerco de Pontevedra
27069

ı 7828 (10/PRE-001078)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia do orzamento anunciado para o ano
2017 polo Goberno central para o programa específico de igualdade de oportunidades entre mu27071
lleres e homes para mudar os problemas que padecen as mulleres de Galicia nese eido

ı 7831 (10/PRE-001079)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da elección do concurso escolar de fotografía denominado Entendendo as nubes como o mellor xeito de motivar a concienciación e sensibilización da
sociedade sobre o cambio climático, o número de escolares que participaron nel e a súa inclusión
nas medidas previstas pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio dentro da
Estratexia de loita contra o cambio climático, así como as outras actividades desenvolvidas ou pre27074
vistas para ese fin
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ı 7844 (10/PRE-001080)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modificación dos criterios establecidos pola Consellería de Política Social para o pagamento das prestacións económicas por acollemento familiar de menores que se atopan no sistema público de protección, as xestións realizadas co Goberno central para
deixar de descontar das pensións non contributivas a contía percibida por menor acollido en familia extensa, así como o pagamento a estas dos gastos extraordinarios dos menores acollidos
27076

ı 7852 (10/PRE-001081)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a cobertura informativa dada pola TVG o día 4 de abril de 2017 á presentación do Proxecto
de lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017
27081

ı 7868 (10/PRE-001082)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a posición do Goberno galego en relación coa solicitude de autorización do grupo Ferrogloble
27084
para a venda das centrais hidroeléctricas do río Xallas

ı 7880 (10/PRE-001083)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación co réxime de visitas do público ao
castelo de Ameixenda e a normativa vixente ao respecto para os bens de interese cultural, así como
a apertura dunha liña de asesoramento ao Concello de Cee para a posta en valor deste ben e das
súas circunstancias históricas
27089

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento
2.3. Réxime e goberno interior

2.3.3. Estatuto dos deputados
2.3.3.1. Declaracións de bens e de actividades

ı Declaración modificativa de bens e dereitos do deputado D. Moisés Blanco Paradelo (doc. núm. 7695)
2.4. Organización e funcionamento do Parlamento

27092

2.4.3. Convocatorias

ı Sesión plenaria (día 25 de abril de 2017, ás 10.00 horas)
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1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIóN 6ª, INDUSTRIA, ENERxíA, COMERCIO E TURISMO
A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 20 de abril de 2017, adoptou os seguintes acordos:

Rexeitamento das iniciativas
- 3249 (10/PNC-000322)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel, e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre a demanda polo Goberno galego á empresa Telefónica-Movistar da habilitación dos sistemas
técnicos necesarios para posibilitarlle á veciñanza do concello da Capela o acceso á internet cunha
calidade aceptable
BOPG nº 52, do 25.01.2017
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 4756 (10/PNC-000459)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a presentación polo Goberno galego dos resultados da avaliación do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015
BOPG nº 66, do 15.02.2017
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 4849 (10/PNC-000470)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén, e cinco deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación co Real
decreto 900/2015 polo que se regula o autoconsumo de enerxía eléctrica, así como as actuacións
que debe levar a cabo para o seu impulso en Galicia
BOPG nº 66, do 15.02.2017
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 5782 (10/PNC-000561)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín, e Pérez Seco, José Manuel
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Sobre a presentación polo Goberno galego no Parlamento de Galicia dun programa de modificación
do Plan estratéxico de Galicia 2015-2020 que inclúa explicitamente as melloras necesarias para reforzar a posición de Galicia nas variables reflectidas no Índice de competitividade rexional de 2016,
publicado pola Unión Europea
BOPG nº 79, do 08.03.2017
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 7228 (10/PNC-000748)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis, e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas verteduras cíclicas á
ría de Betanzos e as infraccións en materia ambiental e laboral cometidas por unha empresa de
elaboración de taboleiro asentada na localidade de Infesta, así como o cumprimento das obrigas
contraídas na concesión de axudas públicas
BOPG nº 96, do 05.04.2017
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 7291 (10/PNC-000753)
Grupo Parlamentario de En Marea
Merlo Lorenzo, Juan José
Sobre as xestións que debe realizar o Goberno galego co Goberno municipal de Ourense en relación
coa apertura da praza de abastos da Ponte e o canon establecido para a explotación comercial das
súas instalacións
BOPG nº 96, do 05.04.2017
Sométese a votación e resulta rexeitada por 4 votos a favor, 7 votos en contra e 1 abstencións.
Santiago de Compostela, 20 de abril de 2017
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 18 de abril de 2017, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite
- 7397 (10/PRE-001030)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as razóns da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza para non elixir o
réxime de concorrencia competitiva para a convocatoria de subvencións dentro do Plan específico
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extraordinario de investimentos destinados á mellora de infraestruturas e equipamentos nos concellos de Galicia, os datos referidos á presentación das solicitudes formuladas polos concellos da
provincia de Ourense e os criterios seguidos para a concesión das subvencións, así como a convocatoria de máis axudas no ano 2017
- 7400 (10/PRE-001031)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo e as previsións do Goberno galego para o cumprimento do
acordo parlamentario referido á dotación dun local definitivo ao Ateneo de Ourense
- 7406 (10/PRE-001032)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da emisión polos servizos de saúde galegos
dunha tarxeta sanitaria persoal que exima do copago farmacéutico as persoas menores de idade
afectadas por discapacidades recoñecidas ou enfermidades raras ou graves, así como a súa opinión en relación coa necesidade de modificar o Real decreto 945/1978, para establecer o dereito
á gratuidade da prestación farmacéutica para os menores cun grao de discapacidade recoñecida
igual ou superior ao 33 %
- 7412 (10/PRE-001033)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do mantemento dun custo para a persoa usuaria pola
utilización do servizo de asistencia sanitaria telefónica, a valoración da posibilidade da súa eliminación e a súa opinión en relación coa claridade e utilidade da información referida aos usos, función e custos dos teléfonos 902 077 333 e 902 400 116
- 7415 (10/PRE-001034)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 2 máis
Sobre o ámbito, metodoloxía e obxectivos do proxecto de Análise piloto de cargas de traballo do
persoal autonómico
- 7418 (10/PRE-001035)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións de operatividade do Hélimer 401
- 7421 (10/PRE-001036)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 6 máis
Sobre as condicións de traballo, dotación de persoal estable, formación e protocolos de actuación, infraestruturas, material e equipamentos dos centros de Política Social da provincia da
Coruña
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- 7423 (10/PRE-001037)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 3 máis
Sobre a situación actual de dotación estable de persoal, condicións de traballo, formación e protocolos de actuación, así como de infraestruturas, material e equipamentos da residencia de maiores
Caranza-Ferrol e do centro de menores de Ferrol
- 7428 (10/PRE-001038)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre a formación e actualización de coñecementos dos axentes da Policía Adscrita e do Servizo
de Protección á Natureza da Garda Civil, no relacionado coa prevención, pesquisas e denuncia de
casos de maltrato e abandono animal
- 7436 (10/PRE-001039)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio, e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a valoración polo Goberno galego do desenvolvemento das xefaturas de servizo no Sistema sanitario público, en relación coa dedicación profesional prioritaria en exclusiva á institución sanitaria
- 7438 (10/PRE-001040)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña, e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego en relación co desenvolvemento dun plan de
apoio específico para o sector téxtil no concello de Ordes e a súa comarca
- 7443 (10/PRE-001041)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a adopción pola Xunta de Galicia das medidas destinadas a obrigar a empresa mineira Tungsten
San Finx, S. L. a desenvolver a súa actividade respectando as normas de calidade ambiental e de protección da ría de Noia
- 7467 (10/PRE-001042)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o número de solicitantes, o número de bolsas concedidas e a contía total concedida en cada
modalidade de axudas a estudos universitarios no curso 2009/2010
- 7468 (10/PRE-001043)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o número de solicitantes, o número de bolsas concedidas e a contía total concedida en cada
modalidade de axudas a estudos universitarios no curso 2010/2011
- 7469 (10/PRE-001044)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
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Sobre o número de solicitantes, o número de bolsas concedidas e a contía total concedida en cada
modalidade de axudas a estudos universitarios no curso 2011/2012
- 7470 (10/PRE-001045)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o número de solicitantes, o número de bolsas concedidas e a contía total concedida en cada
modalidade de axudas a estudos universitarios no curso 2012/2013
- 7471 (10/PRE-001046)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o número de solicitantes, o número de bolsas concedidas e a contía total concedida en cada
modalidade de axudas a estudos universitarios no curso 2013/2014
- 7472 (10/PRE-001047)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o número de solicitantes, o número de bolsas concedidas e a contía total concedida en cada
modalidade de axudas a estudos universitarios no curso 2014/2015
- 7473 (10/PRE-001048)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción, e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre o número de solicitantes, o número de bolsas concedidas e a contía total concedida en cada
modalidade de axudas a estudos universitarios no curso 2015/2016
- 7499 (10/PRE-001049)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel, e Burgo López, María de la Concepción
Sobre o funcionamento e número de unidades concertadas e non concertadas, en educación infantil, primaria e secundaria obrigatoria, nos últimos catro cursos, así como as revisións levadas a
cabo pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en aplicación das normas
do réxime de concertos educativos con centros docentes privados
- 7530 (10/PRE-001050)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o motivo polo que se desbota o edificio Xeral Cíes para uso público sanitario ou sociosanitario, e a posibilidade da súa adquisición pola Xunta de Galicia
- 7547 (10/PRE-001051)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel, e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego destinadas a cumprir o establecido no Acordo
para a sustentabilidade do sector lácteo
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- 7558 (10/PRE-001052)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre o proxecto de construción da autovía da Costa da Morte sen desdobramento de carrís, e as
consecuencias para a seguridade viaria
- 7565 (10/PRE-001053)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa aplicación da Lei 20/2011, do 21 de xullo, do
Rexistro Civil
- 7573 (10/PRE-001054)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as xestións do Goberno galego co Goberno do Estado para negociar na Unión Europea que
a notificación previa no diario da pesca se leve a cabo tras atracar o buque
- 7583 (10/PRE-001055)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis, e Vázquez Verao, Paula
Sobre o proxecto da Xunta de Galicia para a adaptación das instalacións do antigo Hospital Xeral
de Lugo a usos sociosanitarios
- 7600 (10/PRE-001056)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis
Sobre os posibles efectos do Brexit na actividade económica de Galicia e nos dereitos dos cidadáns
galegos residentes no Reino Unido, así como os contactos, a colaboración ou a cooperación establecida polo Goberno galego co Goberno central para abordar ese proceso
- 7610 (10/PRE-001057)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de mantemento dos rexistros da propiedade suprimidos en Galicia no Real decreto 195/2017, do 3 de marzo, así como as súas intencións respecto da demanda ao Goberno central de establecemento de negociacións para a
transferencia a Galicia das competencias para poder determinar o número de rexistros da propiedade e mercantís que se deban agrupar ou crear no territorio galego
- 7625 (10/PRE-001058)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a posición do Goberno galego en relación coa realización do acceso sur do concello da
Guarda, a súa opinión referida á existencia dun viario axeitado de acceso ao porto, e as actuacións
que vai levar a cabo ao respecto
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- 7633 (10/PRE-001059)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do afondamento na atención sociosanitaria e a
facilitación da participación das traballadoras sociais na planificación e asistencia, ou, se é o caso,
a reserva para elas dunha simple función administrativa dependendo dos servizos de admisión
- 7654 (10/PRE-001060)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Sergas respecto do pechamento do Centro de Saúde de Soutelo de Montes
e a reorganización do seu persoal, as razóns existentes para non incluílo no convenio asinado co
Concello de Forcarei en xaneiro de 2017 e a necesidade de reconsiderar esa decisión para evitar o
seu impacto asistencial e económico, así como garantir a súa continuidade en funcionamento coa
dotación de servizos e persoal actual
- 7673 (10/PRE-001061)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para visibilizar o papel das mulleres no
deporte e favorecer a súa práctica en condicións de igualdade
- 7676 (10/PRE-001062)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio, e Pérez Seco, José Manuel
Sobre o número de controis establecidos en relación co posible transporte de patacas dende a entrada en vigor da súa prohibición, dentro da zona infectada pola couza guatemalteca, e o número
de quilos incautados neles
- 7683 (10/PRE-001063)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel e 6 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da elección pola Deputación Provincial da Coruña
da estación de esquí de Leitariegos, en León, para realizar a Campaña de esquí para o ano 2017, e
desestimación para ese fin da estación de montaña de Cabeza de Manzaneda, en Ourense
- 7688 (10/PRE-001064)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel, e Quiroga Díaz, José Antonio
Sobre os datos referidos ás actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego ata o ano 2020 con
cargo ao plan específico para fixar poboación no medio rural, dotado con 230 millóns de euros procedentes de fondos europeos para cohesión territorial, innovación e formación, agricultura sustentable, mellora da competitividade, impulso da cooperación e remuda xeracional
- 7704 (10/PRE-001065)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
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Sobre o estado das negociacións entre os gobernos de España e Portugal para a renovación do
convenio de pesca entre ambos os países, os avances das últimas xuntanzas do Comité Luso-Español de Pesquerías e a realización polo Goberno galego dalgunha xuntanza co sector, así como o
traslado ao Goberno central das propostas formuladas polo sector pesqueiro galego
- 7724 (10/PRE-001066)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a categoría profesional exixida para o acceso dos técnicos de Atención a Persoas en Situación
de Dependencia a un posto de traballo na Administración pública de Galicia, as medidas previstas
polo Goberno galego para o recoñecemento nela desa titulación, e as actuacións que vai levar a
cabo para o impulso do seu acceso ao mercado laboral
- 7732 (10/PRE-001067)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 4 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia para fomentar, de xeito especial, a materia de
Educación Física entre o alumnado con discapacidade, o cronograma para a súa posta en marcha
e a existencia dalgún tipo de colaboración entre os fisioterapeutas do Sergas e o profesorado para
ese fin, así como as iniciativas postas en marcha nos últimos anos para a súa formación de cara a
mellorar as súas prácticas e metodoloxía con ese alumnado
- 7737 (10/PRE-001068)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as xestións levadas a cabo polo Goberno galego diante do Goberno central en relación cos
axustes que se deben realizar na política pesqueira común cando o Reino Unido abandone de xeito
efectivo a Unión Europea
- 7740 (10/PRE-001069)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis
Sobre o proceso de elaboración do novo decreto polo que se regula o réxime de contratación de
persoal investigador laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, as consecuencias da redacción que presenta para a situación laboral e profesional das persoas afectadas,
así como para o desenvolvemento e consolidación de proxectos e equipos de investigación, e as
medidas previstas polo Goberno galego ao respecto
- 7748 (10/PRE-001070)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central do incremento
efectivo dos medios humanos e materiais do Ministerio Fiscal, en especial os da Fiscalía contra a
Corrupción e a Criminalidade Organizada, así como o cumprimento na actualidade do Decreto
124/2014, do 11 de setembro, polo que se determina a estrutura e a organización da Oficina Fiscal
en Galicia e da Unidade de Apoio á Fiscalía Superior
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- 7754 (10/PRE-001071)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio, e Pérez Seco, José Manuel
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación do impacto que vai ter no sector primario de Galicia, nomeadamente no mantemento da política agraria común, a saída do Reino Unido
da Unión Europea, as xestións que está a levar a cabo co Goberno central para o seu mantemento,
así como a posición que está a defender para minorar o impacto do Brexit
- 7758 (10/PRE-001072)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio, e Pérez Seco, José Manuel
Sobre os datos referidos aos viticultores existentes en cada unha das denominacións de orixe galegas, a súa evolución nos últimos cinco anos e o número de adegas rexistradas en cada unha delas
- 7767 (10/PRE-001073)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
Sobre a información do Goberno galego en relación coa situación das xestións realizadas polo Goberno central para a modificación das traducións oficiais de determinadas subzonas e divisións de
pesca, co fin de evitarlle ao consumidor a confusión respecto da orixe dos produtos do mar, os termos da resposta da Dirección Xeral de Pesca e Asuntos Marítimos da Comisión Europea, así como
as xestións previstas polo Goberno galego para evitar ese problema
- 7789 (10/PRE-001074)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre a redacción que presenta o borrador do decreto polo que se regula o réxime de contratación
de persoal investigador laboral da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
- 7801 (10/PRE-001075)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da revisión do borrador do decreto polo que se regula o réxime de contratación de persoal investigador laboral da Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia, co fin de considerar as principais inquedanzas do colectivo de investigadores
- 7806 (10/PRE-001076)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a información requirida ao Goberno galego polo Goberno central en relación cos tributos
autonómicos sobre a actividade eléctrica en Galicia, os datos ao respecto e, se é o caso, a defensa
que vai realizar para evitarlles ás persoas consumidoras o pagamento dun suplemento territorial
no recibo da electricidade
- 7820 (10/PRE-001077)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores, e Torrado Quintela, Julio
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Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego diante do Goberno central en relación co acordo
parlamentario referido á comunicación das resolucións relativas a peches precautorios ou definitivos das distintas pesqueiras reguladas no Plan de xestión do caladoiro nacional do Cantábrico e
noroeste, así como as razóns do peche provisional con menos de 24 horas de antelación da pesqueira da xarda para as distintas artes de arrastre e do cerco de Pontevedra
- 7828 (10/PRE-001078)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia do orzamento anunciado para o ano
2017 polo Goberno central para o programa específico de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes para mudar os problemas que padecen as mulleres de Galicia nese eido
- 7831 (10/PRE-001079)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da elección do concurso escolar de fotografía denominado
Entendendo as nubes como o mellor xeito de motivar a concienciación e sensibilización da sociedade
sobre o cambio climático, o número de escolares que participaron nel e a súa inclusión nas medidas
previstas pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio dentro da Estratexia de loita
contra o cambio climático, así como as outras actividades desenvolvidas ou previstas para ese fin
- 7844 (10/PRE-001080)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela, e Torrado Quintela, Julio
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da modificación dos criterios establecidos pola Consellería de Política Social para o pagamento das prestacións económicas por acollemento familiar de
menores que se atopan no sistema público de protección, as xestións realizadas co Goberno central
para deixar de descontar das pensións non contributivas a contía percibida por menor acollido en
familia extensa, así como o pagamento a estas dos gastos extraordinarios dos menores acollidos
- 7852 (10/PRE-001081)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre a cobertura informativa dada pola TVG o día 4 de abril de 2017 á presentación do Proxecto
de lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017
- 7868 (10/PRE-001082)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a posición do Goberno galego en relación coa solicitude de autorización do grupo Ferrogloble
para a venda das centrais hidroeléctricas do río Xallas
- 7880 (10/PRE-001083)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
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Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación co réxime de visitas do público ao
castelo de Ameixenda e a normativa vixente ao respecto para os bens de interese cultural, así como
a apertura dunha liña de asesoramento ao Concello de Cee para a posta en valor deste ben e das
súas circunstancias históricas
Santiago de Compostela, 18 de abril de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento
2.3. Réxime e goberno interior

2.3.3. Estatuto dos deputados
2.3.3.1. Declaracións de bens e de actividades

Declaración modiﬁcativa de bens e dereitos do deputado D. Moisés Blanco Paradelo
(doc. núm. 7695)
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 18 de abril de 2017, adoptou o seguinte acordo:
Declaración modificativa de bens e dereitos do deputado D. Moisés Blanco Paradelo (doc. núm. 7695)
Tómase coñecemento e ordénase a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e no
Portal de transparencia.
Santiago de Compostela, 18 de abril de 2017
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

Sesión plenaria (día 25 de abril de 2017, ás 10.00 horas)
A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu
convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo día 25 de abril de 2017, ás 10.00
horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 18 de abril de 2017, a orde do día
da sesión é a seguinte:
Punto 1. Informe anual do Valedor do Pobo correspondente ao ano 2016
7066 (10/IVAL-000001)

Publicación do Informe anual, BOPG nº 92, do 29.03.2017
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Punto 2. Comparecencia
7924 (10/CPP-000018)
Da Sra. conselleira de Infraestruturas e Vivenda, por petición propia, para informar das liñas e programas en materia de rehabilitación de vivendas que vai impulsar a Xunta de Galicia ao longo da
presente lexislatura
Publicación da iniciativa, BOPG nº 100, do 19.04.2017

Punto 3. Mocións
3.1 7774 (10/MOC-000026)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co servizo de transporte
sanitario terrestre. (Moción a consecuencia da Interpelación nº 6747, publicada no BOPG nº 88, do
23.03.2017, e debatida na sesión plenaria do 04.04.2017)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 100, do 19.04.2017

3.2 7775 (10/MOC-000027)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre a inmatriculación no Rexistro da Propiedade de bens inmobles da Igrexa católica. (Moción a
consecuencia da Interpelación nº 6362, publicada no BOPG nº 84, do 16.03.2017, e debatida na sesión plenaria do 04.04.2017)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 100, do 19.04.2017

Punto 4. Proposicións non de lei
4.1 2516 (10/PNP-000238)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro, e sete deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego destinadas a apoiar os centros de FP
e os CIFP como impulsores da innovación do sector empresarial galego
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG nº 36, do 28.12.2016

4.2 4560 (10/PNP-000388)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis, e trece deputados/as máis
Sobre a ampliación polo Goberno galego a nove meses da duración dos contratos do persoal de
reforzo para a campaña do verán do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais
Publicación da iniciativa, BOPG nº 67, do 16.02.2017

4.3 5673 (10/PNP-000480)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel, e dous deputados/as máis
Sobre a aprobación polo Goberno galego dun plan antifraude na contratación pública autonómica
Publicación da iniciativa, BOPG nº 79, do 08.03.2017
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4.4 6310 (10/PNP-000548)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa, e tres deputados/as máis
Sobre a realización polo Goberno galego dun informe do estado de cumprimento da normativa autonómica en materia de igualdade establecida no artigo 67 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de
febreiro, nos organismos autónomos, nas sociedades públicas, nas fundacións do sector público
galego, nas entidades de dereito público vinculadas ou dependentes da Comunidade Autónoma e
nos organismos con dotación diferenciada nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
Publicación da iniciativa, BOPG nº 83, do 15.03.2017

4.5 6339 (10/PNP-000561)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Fernández Prado, Martín, e nove deputados/as máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central do impulso da modernización da conexión ferroviaria entre A Coruña e Ferrol, así como dunha planificación estratéxica ao respecto
Publicación da iniciativa, BOPG nº 83, do 15.03.2017

4.6 7081 (10/PNP-000634)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla, e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa Orde do 14 de marzo
de 2017 pola que se ditan as normas para a aplicación do réxime de concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico 2017-2018 e seguintes
Publicación da iniciativa, BOPG nº 96, do 05.04.2017

4.7 7202 (10/PNP-000650)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa, e cinco deputados/as máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central dunha regularización legal en materia
de tributación das pensións dos emigrantes retornados
Publicación da iniciativa, BOPG nº 96, do 05.04.2017

4.8 7366 (10/PNP-000664)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca, e Cuña Bóveda, María de los Ángeles
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa recuperación dos dereitos laborais do persoal docente
Publicación da iniciativa, BOPG nº 96, do 05.04.2017

Punto 5. Interpelacións
5.1 3907 (10/INT-000136)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel, e Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre a política do Goberno galego en relación coa transparencia e bo goberno na súa xestión

Publicación da iniciativa, BOPG nº 57, do 01.02.2017
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5.2 4107 (10/INT-000150)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis, e trece deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe realizar o Goberno Galego para recuperar o emprego no sector da
automoción e dos seus compoñentes
Publicación da iniciativa, BOPG nº 57, do 01.02.2017

5.3 6212 (10/INT-000251)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña, e dous deputados/as máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coas subvencións e axudas destinadas ás entidades
locais
Publicación da iniciativa, BOPG nº 84, do 16.03.2017

Punto 6. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta
6.1 7984 (10/POPX-000028)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana Belén
Sobre o balance que realiza o Goberno galego do resultado da súa estratexia de negociación co Estado en temas clave para Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 101, do 20.04.2017

6.2 8002 (10/POPX-000029)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Fernández Leiceaga, Xoaquín María
Sobre o cumprimento con dilixencia polo Goberno galego das obrigas derivadas da lexislación
autonómica
Publicación da iniciativa, BOPG nº 101, do 20.04.2017

6.3 8004 (10/POPX-000030)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da situación do emprego e do mercado laboral de
Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 101, do 20.04.2017

Punto 7. Preguntas ao Goberno
7.1 4538 (10/POP-000568)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Romero Fernández, Cristina Isabel, e cinco deputados/as máis
Sobre os certames de promoción e comercialización do sector turístico nos que vai participar Galicia
desde febreiro ata finais de 2017

Publicación da iniciativa, BOPG nº 67, do 16.02.2017
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7.2 6802 (10/POP-000876)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis, e trece deputados/as máis
Sobre a exclusión das pemes galegas debida á redacción dos pregos de condicións do concurso
para a adxudicación do servizo de limpeza dos edificios administrativos dependentes da Xunta de
Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 92, do 29.03.2017

7.3 7029 (10/POP-000908)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación cos problemas xerados nas condicións laborais do persoal e na atención prestada, como consecuencia do traslado á Estrada dos
servizos 061 e 112 de atención das urxencias médicas e das emerxencias
Publicación da iniciativa, BOPG nº 92, do 29.03.2017

7.4 8001 (10/PUP-000077)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel, e Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego para garantir o traslado do persoal adscrito ao
Servizo de Atención de Emerxencias de Galicia 112 ás novas dependencias na Estrada nas mellores
condicións
Publicación da iniciativa, BOPG nº 101, do 20.04.2017

7.5 6618 (10/POP-000858)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Moreira Ferro, Jacobo, e sete deputados/as máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia en relación coa primeira convocatoria de oposicións reservada de xeito exclusivo a persoas con discapacidade intelectual que terá lugar o día 8 de abril de
2017 en Santiago de Compostela
Publicación da iniciativa, BOPG nº 87, do 22.03.2017

7.6 7287 (10/POP-000951)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat, e cinco deputados/as máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da evolución do número de persoas activas e da
taxa de actividade en Galicia nos últimos anos
Publicación da iniciativa, BOPG nº 97, do 06.04.2017

7.7 8000 (10/PUP-000076)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis, e dous deputados/as máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da autorización da venda das concesións hidroeléctricas adxudicadas a Ferroatlántica nos ríos Xallas e Grande
Publicación da iniciativa, BOPG nº 101, do 20.04.2017
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7.8 7185 (10/POP-000937)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Quiroga Díaz, José Antonio, e cinco deputados/as máis
Sobre a situación en que se atopa o procedemento de declaración pola Unesco da Ribeira Sacra
como patrimonio da humanidade
Publicación da iniciativa, BOPG nº 97, do 06.04.2017

7.9 5099 (10/POP-000657)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso, e seis deputados/as máis
Sobre as principais funcionalidades e utilidades da nova aplicación do 061 para dispositivos móbiles,
Urxencias Sanitarias de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 71, do 22.02.2017

7.10 6893 (10/POP-000885)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa, e cinco deputados/as máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego ante o aumento dos incendios durante o inverno
de 2016-2017 na provincia de Ourense
Publicación da iniciativa, BOPG nº 92, do 29.03.2017

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei
ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.
Santiago de Compostela, 18 de abril de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Raúl
Fernández Fernández, Patricia Vilán Lorenzo e Juan Manuel Díaz
Villoslada, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
No DOG do 27 de xuño de 2016 a Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza publicou a Orde do 14 de xuño de 2016
pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de
subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, dentro do Plan
específico extraordinario de investimentos destinados á mellora de
infraestruturas e equipamentos nos concellos de Galicia.
A dita orde de subvencións dotada de dous millóns de euros estaba dirixida
aos concellos de menos de 10.000 habitantes e para investimentos de
mellora de infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos
vinculados á prestación de servizos municipais:





Obras de saneamento e abastecemento de auga.
Pavimentación de vías públicas municipais.
Reformas de edificios e instalacións municipais.
Dotación de equipamentos relacionados con calquera das liñas
anteriores.

Polo que se trata de axudas importantes para que os nosos concellos poidan
acadar unha serie de servizos municipais que facilitan a vida da nosa
cidadanía.
O curioso é que o Goberno galego fai esta convocatoria en réxime de
concorrencia non competitiva, amparándose na Lei 9/2007, do 13 de xuño,
que no seu artigo 19.2 establece que as bases reguladoras das convocatorias
de axuda poderán executar o requisito de fixar unha orde de prelación entre
as solicitudes presentadas. Establecendo unha importante desigualdade de
oportunidades entre os concellos potencialmente beneficiarios, acadando a
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axuda o que chega antes ou ten antes a información.
O crédito inicial esgotouse, segundo a Resolución do 28 de xullo de 2016, e
o 16 de agosto de 2016 publícase a Orde do 9 de agosto pola que se amplía
o crédito existente en 455.000,69 €.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

No DOG do 21 de marzo publicábase a Resolución do 24 de febreiro de
2017, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se fan
públicas as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 14 de xuño de 2016
pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de
subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, dentro do Plan
específico extraordinario de investimentos destinado á mellora de
infraestruturas e equipamentos nos concellos de Galicia (Diario Oficial de
Galicia número 120, do 27 de xuño). Ao revisar o listado de concellos que
resultaron beneficiados por estas axudas, puidemos constatar o que xa
advertíramos dende o Grupo Socialista no momento da publicación da
convocatoria, que baixo a utilización do procedemento de concorrencia non
competitiva, agóchase a intención do Goberno galego de empregar o seu
orzamento para facer partidismo, e beneficiar aos concellos gobernados
polo PP, algo que resulta especialmente escandaloso no caso da provincia
de Ourense, onde das 23 axudas concedidas, 21 foron a parar a concellos
gobernados polo PP.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
1. Por que motivo o Goberno galego non convocou esta subvención en
réxime de concorrencia competitiva, para que todos os concellos que
cumprían cos requisitos tivesen as mesmas oportunidades?
2. Cal é a data de entrada de solicitude das subvencións de cada un dos
concellos da provincia de Ourense beneficiarios/as das mesmas?
3. Por que considera a Xunta de Galicia que dos/das
beneficiarios/beneficiarias destas axudas, case o 100 % foron a parar
a concellos gobernados polo PP?
4. Tendo en conta que son moitas as necesidades de concellos da
provincia de Ourense, en investimentos de mellora de infraestruturas,
dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de
servizos municipais,que non resultaron beneficiarios desta
convocatoria, ten previsto a Xunta de Galicia convocar durante este
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ano máis axudas para entidades locais?
5. En caso afirmativo, a convocatoria das axudas será en réxime de
concorrencia non competitiva?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 30 de marzo de 2017
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Raúl Fernández Fernández
Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 31/03/2017 09:50:33
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 31/03/2017 09:50:39
Raúl Fernández Fernández na data 31/03/2017 09:50:41
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/03/2017 09:50:46
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 31/03/2017 09:50:51

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

26958

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Raúl Fernández Fernández, Concepción
Burgo López e Luis Manuel Alvarez Martínez, deputadas e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
No ano 1969, rematado o que en Ourense é coñecido como “edificio da
Torre”, a caixa de aforros propietaria deste, e en compensación polos
problemas urbanísticos xurdidos derivados da construción do mesmo,
cedeu varias dependencias deste edificio, que foi declarado “edificio
singular”, á cidade. Nun deses locais, na entreplanta, asentouse o Ateneo,
cuxo aluguer pagaba primeiro o Ministerio de Información e Turismo, e
posteriormente a Xunta de Galicia.
O Ateneo, nunha época na que o debilitamento da ditadura comezaba a ser
patente, fomentou as actividades de oposición ao franquismo favorecendo a
confluencia de diversos movementos de protesta, sendo dende os seus
inicios un verdadeiro reduto para debater en liberdade, e un referente de
tolerancia e diversidade. Este espazo aberto á sociedade aglutinou a
persoeiros do mundo da cultura e da sociedade ourensán tan insignes coma
os escritores Vicente Risco e Blanco Amor, o doutor Cabaleiro Goás, o
pintor Xaime Quesada, ou aos políticos Celso Montero e Peña-Rey. Coa
chegada da democracia o Ateneo mantivo a súa acción, formando parte da
súa programación actividades culturais, roldas de prensa de plataformas
cidadás, actos de solidariedade, debates políticos, ou actividades varias
como campionatos de xadrez.
O ano 2010 marcou o comezo dun camiño complicado e complexo que
chega ata o día de hoxe, cun futuro incerto para a supervivencia da
entidade. Unha orde de desaloxo, froito de intereses urbanísticos e
económicos ante a que a Xunta de Galicia reaccionou con resignación e
complicidade, obrigaba ao Ateneo a abandonar os seus locais históricos, o
que supoñía ter que asumir un custo ata entón inexistente: o pago dun
aluguer. Finalmente en novembro do ano 2011 prodúcese o desaloxo do
espazo que viña ocupando tradicionalmente esta institución.
Tras idas e vindas, o Ateneo instalouse finalmente, compartindo local co
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Club de Tenis de Ramirás, quen lles cedeu parte das instalacións. Pero en
2014, o baixo no que se atopa foi posto á venda, e cando esta se produza, se
os novos donos non permiten ao Ateneo continuar, a entidade enfrontarase,
con toda probabilidade, ao final do seu camiño, xa que lle resultará moi
difícil atopar outro espazo cuxo custo poida asumir.
Neste contexto, o 9 de marzo de 2016 aprobouse na Comisión 4ª de
Educación e Cultura unha proposición non de lei do Grupo Parlamentario
Socialista, segundo a cal se chegaba ao seguinte acordo: “O Parlamento
galego insta a Xunta de Galicia a consultar co Ministerio de Facenda do
Estado Español o rexistro de locais baleiros de titularidade pública, para
que se abra un proceso de negociación encamiñado a dotar dun local ao
Ateneo de Ourense para que continúe coa súa actividade sen ánimo de
lucro garantindo que os contactos se produzan no prazo máximo dun mes”.
Posteriormente, preguntado polo Grupo Parlamentario Socialista no Pleno
do Parlamento de Galicia sobre a situación no que se atopaban as
negociacións para dotar ao Ateneo de Ourense dun local, o conselleiro de
Cultura afirmaba que “o 20 de abril a consellería recibira unha notificación
da Delegación de Economía e Facenda onde se comunicaba que, tendo en
conta as características do espazo demandado e tendo en conta o inventario
de bens que tiña a Axencia Tributaria, a Axencia Estatal en Ourense non
dispuña de locais baleiros adecuados ás necesidades demandadas”, ao
tempo que recoñecía que “existen locais, pero agora hai que ver se eses
locais que existen cumpren os requisitos demandados e comunicados por
parte da directiva á consellería”.
Recentemente o Ateneo de Ourense recibiu a notificación de desaloxo do
local provisional que ocupaban ata o de agora, que deberán abandonar
antes do día 10 de abril deste ano.
Na Comisión 4ª do Parlamento de Galicia celebrada o pasado 24 de marzo,
aprobouse de xeito unánime unha iniciativa do Grupo Parlamentario
Socialista na que se instaba a Xunta de Galicia a “dotar ao ateneo, antes de
que remate o ano 2017, dun espazo de titularidade pública, axeitado e coas
condicións requiridas para que esta entidade continúe coa súa actividade
sen ánimo de lucro”.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
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1. Tendo en conta o acordo acadado no Parlamento de Galicia, cando
ten previsto o Goberno galego dotar dun local definitivo ao Ateneo de
Ourense?
2. Cal será a situación de dito local?
3. Dito espazo estará dotado das condicións axeitadas e requiridas para
que esta entidade continúe coa súa actividade sen ánimo de lucro?
4. Dende que se aprobou dita iniciativa para que se dotara ao Ateneo de
Ourense dun local, mantivo a Xunta de Galicia reunións informativas
coa dirección desta entidade?
5. Ofreceu o Goberno galego algún espazo provisional ao Ateneo de
Ourense para almacenar os seus enseres, e para seguir desenvolvendo
a súa actividade?

Pazo do Parlamento, 30 de marzo de 2017
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Raúl Fernández Fernández
Concepción Burgo López
Luis Manuel Alvarez Martínez
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 31/03/2017 09:51:12
Raúl Fernández Fernández na data 31/03/2017 09:51:17
Maria de la Concepción Burgo López na data 31/03/2017 09:51:22
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 31/03/2017 09:51:28
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Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
O dereito á prestación farmacéutica está recollido dentro do catálogo de
prestacións do Sistema Nacional de Saúde.
O artigo 107 da Lei xeral da Seguridade Social establece a participación
dos beneficios no prezo dos medicamentos dispensados pola acción
protectora da seguridade social, encomendado ao Goberno a determinación
da súa contía.
O artigo 2 do Real decreto 945/1978 do 14 de abril, que regula a achega do
beneficiario da Seguridade Social na dispensación das especialidades
farmacéuticas, estableceu o réxime xeral de copago de medicamentos,
establecendo gratuidade da prestación farmacéutica para 4 casos concretos;
"tratamentos que se realicen en institucións sanitarias pechadas propias e
concertadas da Seguridade Social e aos que teñan a súa orixe en accidentes
de traballo e enfermidades profesionais, e á dispensación aos e ás
pensionistas da Seguridade Social e traballadores/traballadoras en situación
de invalidez provisional derivada de enfermidade común e accidente non
laboral con dereito a prestación farmacéutica da Seguridade Social,
supostos nos que o beneficiario non realizará achega algunha".
A porcentaxe xeral de copago farmacéutico establecido, modificouse polo
Real decreto 1605/1980, do 31 de xullo, subindo a achega da persoa
beneficiaria do 30 % ao 40 %.
O Real decreto 83/1993 do 22 de xaneiro estableceu un copago reducido do
10 %, a medicamentos para o tratamento de enfermidades crónicas.
A Lei 13/1982 do 7 de abril, de integración social dos minusválidos
(LISMI) inspirouse e fundamentouse nos dereitos recolleitos no artigo 49
da Constitución en razón á dignidade e dereitos que amparan ás persoas
con discapacidade física, psíquica ou sensorial para a súa completa
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realización persoal e a súa total integración social, para a asistencia e tutela
necesarias. Así mesmo establece que os poderes públicos realizarán unha
política de previsión,tratamento, rehabilitación e integración das e dos
discapacitados físicos, sensoriais e psíquicos, aos que prestarán a atención
especializada que requiran e ampararanos especialmente para o goce dos
dereitos que este título outorga a todos a cidadanía.
Os artigos 12 e 13 da LISMI, regulan en sistema de prestacións sociais e
económicas, establecendo que a acción protectora comprenderá entre
outros, a asistencia sanitaria e prestación farmacéutica, que será prestada
polos servizos sanitarios do sistema da Seguridade Social, coa extensión,
duración e condicións que regulamentariamente se determinen.
As persoas beneficiarias do sistema especial de prestacións asistenciais e
económicas estarán exentos de abono de achega polo consumo de
especialidades farmacéuticas.
En desenvolvemento dos referidos artigos, o Real decreto 383/1984
estableceu e regulou o sistema especial de prestacións sociais e
económicas, establecendo, no seu artigo 6, que na prestación farmacéutica,
a dispensación de medicamentos será gratuíta para os persoas con
discapacidade en grao igual ou superior ao 33 %.
A gratuidade de medicamentos non se está aplicando por igual en todo o
territorio nacional nin a todas as persoas con discapacidade cun grado igual
ou superior ao 33 %, xa que aos menores de idade con discapacidade non
se lles está aplicando a gratuidade establecida, salvo en Castela a
Comunidade Autónoma de Estremadura e no País Valenciano, que xa
contan con regulación propia eximindo o copago farmacéutico e dos
produtos ortoprotésicos aos nenos e nenas con discapacidade.
Os nenos e nenas con discapacidade que non son pensionistas ou
fillos/fillas de pensionistas pagan o 40 % do prezo dos seus medicamentos.
As familias que teñen fillos ou fillas menores de 18 anos con enfermidades
raras, graves e/ou discapacidade recoñecida teñen que facer fronte a
elevados custos sanitarios e asistenciais necesarios para a súa adecuada
atención.
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A adquisición de medicamentos, cueiros, alimentación específica,
tratamentos de fisioterapia, logopedia ou material ortoprotésico, entre
outros, supón un elevado importe económico mensual que moitas familias
teñen dificultades para afrontar ou directamente non poden asumir.
A saúde, a aplicación dos tratamentos prescritos e a calidade de vida dos e
das menores con discapacidade non pode depender do poder adquisitivo da
familia, nin da Comunidade Autónoma onde residan. Son un dereito
universal que os poderes públicos deben garantir en todo o territorio
nacional.
Os e as menores de 18 anos con discapacidade recoñecida e/ou
enfermidade rara ou grave deberían ter unha tarxeta sanitaria persoal, sendo
estes e estas menores os titulares da mesma, sen necesidade do
recoñecemento como beneficiario/beneficiaria; os que lles permitiría ter
autonomía na súa utilización e que estea dentro do Tipo TSI 001 ou
equivalente en toda España, co fin de que desde o momento da detección
da enfermidade estean exentos de calquera copago sanitario, sexa de
medicamentos que se dispensen en farmacias ou ortoprotésicos, así como,
calquera outro material ou tratamento que poida prescribir un médico, de
maneira que aos produtos farmacéuticos ou material ortoprotésico que
teñan que utilizar non se lles aplique as porcentaxes de achega establecidos,
copagos, para a súa adquisición.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
1. Ten previsto o Goberno galego, no ámbito das súas competencias, a
emisión por parte dos servizos de saúde dunha tarxeta sanitaria
persoal ás persoas menores de idade afectadas por discapacidades
recoñecidas ou enfermidades raras ou graves?
2. En caso afirmativo, cando ten previsto levar a cabo esta actuación?
3. Segundo datos do Goberno galego, a cantas familias con menores de
idade cun grao de discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33 %
afecta o copago farmacéutico?
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4. Considera a Xunta de Galicia necesaria a modificación do Real
decreto 945/1978 para contemplar o dereito á gratuidade da
prestación farmacéutica para os menores de idade cun grao de
discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33 %?
5. En caso afirmativo, solicitouno ao Goberno de España?

Pazo do Parlamento, 30 de marzo de 2017
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 31/03/2017 09:56:28
Julio Torrado Quintela na data 31/03/2017 09:56:34
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Julio Torrado Quintela, María Dolores Toja Suárez e Noela Blanco
Rodríguez, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A atención sanitaria telefónica vén sendo un avance nos diferentes servizos
que o sistema sanitario público pon a disposición da cidadanía, e que
facilita o acceso rápido e áxil para cuestións de índole menor ou que poden
ser resoltas a distancia, ademais de posibilitar a xestión de citas en atención
primaria. É, sen dúbida, unha ferramenta de mellora do sistema que,
ademais, contribúe a liberar e redistribuír carga de traballo dos propios
centros sanitarios, o que redunda en mellor calidade asistencial para os
traballadores/traballadoras e persoas usuarias.
Unha desas ferramentas é a utilización do número de asistencia sanitaria
902, que permite realizar varios dos procedementos sinalados (consultas co
061, solicitude ou anulación de citas …). Existen dous números que fan
funcións similares (intercambiables nalgún caso) como son o 902 077 333 e
o 902 400 116. No caso do primeiro, no que se ofrecen os servizos antes
citados, a súa publicidade por parte do Sergas indica ter un custo de
chamada local, mentres que no caso do segundo, que conecta directamente
cos servizos do 061, resulta máis complicado conseguir información sobre
o custo de tal chamada. A equiparación de servizos (unha consulta sanitaria
sinxela é posible facela dende os dous números, que poden terminar
derivando ao mesmo servizo) pode ter custos distintos, sen que a persoa
usuaria sexa informado deso.
Cabe asumir que, dadas as características poboacionais de Galicia, e o
perfil da persoa usuaria maioritaria do sistema sanitario galego, moitas das
persoas que se atopan ante este servizo son persoas maiores que precisan
claridade e facilidade nos servizos que se lle ofrecen. Nalgúns casos,
ademais, o feito de necesitar atención sanitaria telefónica relaciónase co
feito de estar en situación de dificultade para moverse ou desprazarse, ou
no caso de persoas que atenden a outras persoas dependentes ou enfermas
na casa. Conxúgase, pois, o feito das dificultades poboacionais para
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acceder ao sistema de maneira presencial, o que non supón custo directo e
xera entón unha diferenza relevante entre persoas usuarias en detrimento
duns respecto dos outros, co feito da confusión pouco resolta sobre as
funcións e custos dos servizos.
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Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
1. Considera o Goberno galego que o servizo de asistencia sanitaria
telefónica debe seguir mantendo un custo para a persoa usuaria?
2. Valora o Goberno galego a posibilidade de eliminar o custo da
asistencia sanitaria telefónica para os usuarios e as usuarias, para
igualar a estes no trato recibido dende a administración?
3. Cre o Goberno galego que a información sobre usos, funcións e custo
dos teléfonos de atención sanitaria 902 077 333 e 902 400 116 é clara
e útil para as persoas usuarias?

Pazo do Parlamento, 30 de marzo de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
María Dolores Toja Suárez
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 31/03/2017 10:31:28
María Dolores Toja Suárez na data 31/03/2017 10:31:34
Noela Blanco Rodríguez na data 31/03/2017 10:31:39
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Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo e Begoña Rodriguez Rumbo,
deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,
ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita.
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A finais do pasado mes de febreiro a Dirección Xeral de Avaliación e Reforma
Administrativa e a Dirección Xeral de Función Pública presentaron ás organizacións
sindicais, con carácter informativo, o proxecto de Análise piloto de cargas de traballo do
persoal autonómico. Este estudo tería por obxectivo avaliar o dimensionamento de
persoal adscrito a unidades da Administración xeral autonómica, con exclusión así dos
servizos de Sanidade, Educación e Xustiza. Este dimensionamento serviría para propor
medidas de reasignación de efectivos en función das cargas de traballo conforme a un
estándar fixado.
A calidade dos servizos públicos, que se viu fortemente deteriorada durante o período
2010-2016, baséase de forma clara nunha eficaz dotación de persoal, tanto en termos
cuantitativos canto cualitativos. A correcta descrición dos procesos e procedementos de
traballo, a formación continua nas distintas categorías e unha boa definición dos
sistemas de promoción e carreira profesional, son garantía de calidade na prestación de
servizos. A avaliación desta calidade esixe asegurar os procesos, medios e recursos do
sistema.
Ante o posible impacto deste estudio na definición dos postos de traballo da
Administración xeral autonómica e na calidade dos servizos que prestan, cómpre
clarificar e coñecer máis polo miúdo o ámbito, metodoloxía e obxectivos concretos que
ten previsto acadar a Xunta de Galicia.
Por iso, o deputado e as deputadas que asinan solicitan en resposta escrita contestación
ás seguintes preguntas:
1ª) Cales son obxectivos concretos do proxecto de Avaliación de cargas de traballo da
Xunta de Galicia que se vai poñer en marcha en fase piloto?
2ª) Cale é a metodoloxía a seguir, e que tipoloxía de indicadores cuantitativos,
cualitativos e de impacto se van empregar nesta avaliación?
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3ª) Cales van ser os axentes que intervirán na implantación e aplicación desta
metodoloxía?
4ª) En que medida se ten previsto aplicar os resultados deste estudo para avaliar a
calidade dos servizos públicos?
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5ª) Ademais da súa aplicación para dimensionar os servizos en funcións das cargas de
traballo, prevese aplicar dalgún xeito o resultado deste estudo sobre o sistema
retributivo dos empregados públicos?
Pazo do Parlamento, 30 de marzo de 2017

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 31/03/2017 10:37:08
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/03/2017 10:37:22
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 31/03/2017 10:37:36
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María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, deputado e deputada pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita.

O 2 de xuño de 2016, a Axencia Europea de Seguridade Aérea (EASA) prohibiu a
actividade dos helicópteros do modelo Eurocopter Super Puma H225, despois do
accidente dunha aeronave destas características no Mar do Norte, en Noruega, desde esa
data O Helimer 401, quedou paralizado.

Esta suspensión foi levantada o 7 de outubro, para os Eurocopter Super Puma H225,
para aqueles aparatos que tivesen as engraxes cambiadas e baixo a condición de revisión
diaria.

Dende Salvamento Marítimo, en outubro, indicouse que o Helimer 401 estaría en
funcionamento a principios de 2017: “O helicóptero recuperará a condición de
aeronabilidade a partir do próximo mes”. Non obstante, a día de hoxe, segue paralizado,
tras case 10 meses de inactividade.

Hai que ter en consideración que no momento da súa adquisición indicouse, en relación
ás súas características técnicas que o Helimer 401, era “unidade de gran porte coas máis
modernas prestacións”. Supuxo un investimento de 24 millóns de euros.

A realidade é que a día de hoxe segue sen estar en funcionamento, e non dispoñemos de
información ao respecto, por iso a deputada e o deputado que asinan solicitan en
resposta escrita contestación ás seguintes preguntas:

1ª) Cal é a situación actual do Hélimer 401?

2ª) Mantivo o Goberno galego contacto co Ministerio de Fomento para coñecer as
previsións da operatividade da nave?

3ª) No caso de que non se poda poñer en funcionamento que outras alternativas hai para
modernizar o equipo aéreo de salvamento marítimo?
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Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 31/03/2017 10:43:21
Julio Torrado Quintela na data 31/03/2017 10:43:32
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Juan Manuel Díaz Villoslada, Noela Blanco Rodriguez, Begoña Rodriguez Rumbo,
María Dolores Toja Suárez, José Manuel Pérez Seco, Julio Torrado Quintela e Xoaquín
Fernández Leiceaga, 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 escrita.

O Comité de Empresa de Política Social da provincia da Coruña denunciou perante a
Consellería en 2016 a situación de deterioro e abandono dos centros de atención directa
(residencias de maiores, centros de menores e CPAD da Coruña), téndose chegado a
unha situación alarmante polos recortes de postos de traballo que ameazan a calidade
das prestacións e o mantemento dos servizos básicos que se prestan aos usuarios.

O Comité de Empresa realizara unha serie de visitas polos distintos centros para avaliar
as condicións de traballo, o estado das instalacións, as demandas do persoal, as
carencias dos centros e todas aquelas circunstancias ou factores que puideran influír no
traballo diario, na atención aos usuarios e así como na seguridade e saúde. O Comité
pretendía así trasladar á Consellería e á opinión pública as deficiencias e necesidades
constatadas. Tamén deu conta desta situación á Valedora do Pobo, que deu contestación
con data do pasado 9 de decembro de 2016 dando traslado do correspondente informe
da Consellería.

Considerando a falta de información por parte da Consellería ao Comité de Empresa,
cómpre coñecer a situación actual de cada un destes centros e a asignación das
necesarias partidas correspondentes ao orzamento de 2017. A clase de prestación de
servizos e as tipoloxías de persoas usuarias esixe ter garantida a súa calidade asistencial.

Por iso os deputados e as deputadas que asinan solicitan en resposta escrita contestación
á seguinte pregunta:

Cal é a situación actual de dotación estable de persoal, condicións de traballo,
formación e protocolos de actuación, e de infraestruturas, material e equipamentos dos
seguintes centros de Política Social da provincia da Coruña?

- Residencia asistida de maiores de Oleiros.
- Centro de Asistencial de Persoas Discapacitadas da Coruña.
- Centro de menores San José de Calasanz (A Coruña).
- Complexo xuvenil As Mariñas.
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- Residencia asistida de maiores Volta do Castro (Santiago de Compostela).
- Residencia de maiores (Santiago de Compostela).
- Residencia de maiores Torrente Ballester (A Coruña).

Pazo do Parlamento, 27 de marzo de 2017
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Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 31/03/2017 11:06:34
Noela Blanco Rodríguez na data 31/03/2017 11:06:46
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 31/03/2017 11:07:00
María Dolores Toja Suárez na data 31/03/2017 11:09:08
Jóse Manuel Pérez Seco na data 31/03/2017 11:09:19
Julio Torrado Quintela na data 31/03/2017 11:09:27
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 31/03/2017 11:09:34
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José Manuel Pérez Seco, Juan Manuel Díaz Villoslada, Julio Torrado Quintela e
Noela Blanco Rodriguez, 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.

O Comité de Empresa de Política Social da provincia da Coruña denunciou perante a
Consellería en 2016 a situación de deterioro e abandono dos centros de atención directa
(residencias de maiores, centros de menores e CPAD da Coruña), téndose chegado a
unha situación alarmante polos recortes de postos de traballo que ameazan a calidade
das prestacións e o mantemento dos servizos básicos que se prestan aos usuarios.

O Comité de Empresa realizara unha serie de visitas polos distintos centros para avaliar
as condicións de traballo, o estado das instalacións, as demandas do persoal, as
carencias dos centros e todas aquelas circunstancias ou factores que puideran influír no
traballo diario, na atención aos usuarios e así como na seguridade e saúde. O Comité
pretendía así trasladar á Consellería e á opinión pública as deficiencias e necesidades
constatadas. Tamén deu conta desta situación á Valedora do Pobo, que deu contestación
con data do pasado 9 de decembro de 2016 dando traslado do correspondente informe
da Consellería.

Considerando a falta de información por parte da Consellería ao Comité de Empresa,
cómpre coñecer a situación actual de cada un destes centros e a asignación das
necesarias partidas correspondentes ao orzamento de 2017. A clase de prestación de
servizos e as tipoloxías de persoas usuarias esixe ter garantida a súa calidade asistencial.

Por iso os deputados e a deputada que asinan solicitan en resposta escrita contestación á
seguinte pregunta:

Cal é a situación actual de dotación estable de persoal, condicións de traballo,
formación e protocolos de actuación; e de infraestruturas, material e equipamentos da
Residencia de maiores Caranza-Ferrol, e do centro de menores de Ferrol?

Pazo do Parlamento, 28 de marzo de 2017
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Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 31/03/2017 11:11:55
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 31/03/2017 11:12:06
Julio Torrado Quintela na data 31/03/2017 11:12:20
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez na data 31/03/2017 11:12:34
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan
Manuel Díaz Villoslada, María Dolores Toja Suárez e José Manuel
Pérez Seco, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A formación e actualización de coñecementos profesionais é moi
importante para reforzar o grao de traballo dos axentes da Policía Adscrita
e do Servizo de Protección á Natureza da Garda Civil no tocante á
prevención, pesquisas e denuncia de casos de maltrato e abandono animal.
É coñecido que a Deputación Provincial de A Coruña e algúns concellos
galegos teñen impartido cursos para o persoal administrativo e técnico,
cursos que permiten afortalar a conciencia para combater estas dúas lacras.
Descoñecemos se o grao de preocupación da Xunta de Galicia é o mesmo.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
1. Ten feito o Goberno galego cursos relacionados coas materias
descritas entre a Policía Adscrita?
2. Ten previsto o Goberno galego desenvolver itinerarios formativos ou
cursos?
3. Que opinión lle merece ao Goberno galego que existan cada vez máis
axentes concienciados pero que non reciben apoio formativo e
profesional para mellorar o seu labor?
Pazo do Parlamento, 30 de marzo de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Juan Manuel Díaz Villoslada
María Dolores Toja Suárez
José Manuel Pérez Seco
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Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo na data 31/03/2017 13:00:21
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 31/03/2017 13:00:27
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 31/03/2017 13:00:31
María Dolores Toja Suárez na data 31/03/2017 13:00:39
Jóse Manuel Pérez Seco na data 31/03/2017 13:00:50
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
Na estrutura organizativa e funcional dos centros hospitalarios repousa un
dos eixos fundamentais do correcto funcionamento do sistema, e da
garantía de eficiencia na calidade asistencial da sanidade pública. Dentro
desas estruturas os/as xefes/xefas de servizo constitúen unha pedra básica
de organización e funcionamento. O seu labor organizativo do servizo e das
demandas asistencias, así como a supervisión e impulso da calidade
asistencial, enlazada co seu contacto coa dirección dos centros, converte ás
persoas que ocupan tales responsabilidades en determinantes para todo o
sistema.
Os procesos de selección de xefes/xefas de servizo deben sentar as bases, a
efectos da política de recursos humanos do sistema sanitario público, do
perfil desexado para executar este labor. O Decreto 206/2005 de provisión
de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde establece
requisitos para o nomeamento de xefes/xefas de servizo ou unidade de
atención primaria, nos que se contempla de maneira explícita a cuestión:
Nestes procedementos poderá valorarse a dedicación profesional
prioritaria ou exclusiva á institución sanitaria (capítulo VI. artigo 40º).
A relevancia das responsabilidades que se adquiren coa xefatura de servizo,
a necesidade de ser plenamente coñecedor do servizo, así como o traballo a
desenvolver durante o tempo que se desempeñe ese labor, convidan a
formular unha maior implicación das persoas co propio sistema e co labor
diario do servizo que van a dirixir.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Considera o Goberno galego que as xefaturas de servizo ou unidades
de atención primaria no Sergas poden ser exercidas de maneira
plenamente satisfactoria por persoas que non se viñan dedicando de
maneira exclusiva ao sistema sanitario público?
2. Cree aceptable o Goberno Galego que existan xefaturas de servizo no
sistema sanitario público que se compatibilicen con labores externas a
este propio sistema?
3. Como valora o Goberno galego que o sistema sanitario teña persoas
en xefaturas de servizo que desempeñan igual labor en centros
concertados ou privados?
Pazo do Parlamento, 29 de marzo de 2017
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noela Blanco Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 31/03/2017 13:19:33
Noela Blanco Rodríguez na data 31/03/2017 13:19:39

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

26979

Grupo Parlamentario

Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Matilde Begoña Rodriguez Rumbo e Abel Fermín Losada Álvarez, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

O concello de Ordes e a súa comarca abarca unha poboación dunhas 40.000
persoas que viven fundamentalmente dos sectores primario e téxtil.

O sector téxtil nesta comarca contaba no ano 2012 cuns 1.500 empregos, que se
foron perdendo paulatinamente, 332 de 2008 a 2012; uns 50 no 2014 co peche de
Textilmendo; 120 no ano 2016 co peche de Viriato ,e nestes momentos 103
mulleres atopáronse nun ERE do Grupo Deus cun atraso nos pagos de cinco
mensualidades. Estes datos son dos que temos coñecemento polos xornais, sen
cuantificar os pequenos talleres que se tiñan artellado ao redor das empresas máis
grandes.

A dita destrución de emprego motivada, sobre todo, pola competencia polo
prezo, que fixo que os talleres da comarca de Ordes fosen substituídos pola
deslocalización no estranxeiro, principalmente en países como Marrocos,
Romanía, India ou China; pero tamén pola inexistencia dun plan estratéxico que
permitira a súa supervivencia e que actuara con distintas medidas:

1. Medidas de apoio ao financiamento do circulante que eviten o incremento
de endebedamento ante a demora nos pagos por parte dos clientes.
2. Bonificacións das cotas á Seguridade Social
3. Medidas que atendan as necesidades de comercialización das empresas do
sector.
4. Medidas necesarias para o impulso da produción cooperativa.
5. Medidas de impulso para desenvolver todo o proceso produtivo e non só o
que ten un menor valor engadido.
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6. Facilitar a participación de empresas galegas nos procesos de compra
estratéxica da administración no sector, permitindo que poidan competir en
igualdade de condicións cos grandes grupos comerciais.
7. Medidas formativas e de especialización.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Os Socialistas xa manifestamos en reiteradas ocasións que o sector padecía da
falla de apoio do Goberno galego, que estaba a permitir a desindustrialización de
Galicia, que conta cun sector téxtil composto de pequenos talleres que non poden
asumir por si solos o investimento necesario para a súa renovación e
modernización, o que se traduce nun empeoramento das condicións laborais e de
produción destes talleres, competindo pola vía da miseria e da redución dos
custes de produción en lugar de impulsar a industria para sumar valor engadido e
acadar unha produción de calidade.

A última nova da que temos coñecemento foi neste mes de marzo, hai uns días,
cando as traballadoras do grupo téxtil Deus saíron á rúa para manifestarse e esixir
o cobro dos seus salarios, que levaban un atraso de cinco meses, denunciando
tamén a intención da empresa de despedir a 103 empregadas, estando tres
sociedades do grupo afectadas polo ERE de extinción: Confecciones Deus con
despedimentos de 20 mulleres de 43, Shivshi 43 despedimentos de 69, e Deus
Creaciones 40 de 69. Todas situadas no polígono industrial de Ordes.

Este movemento de protesta na rúa foi apoiado pola asociación de comerciantes
da zona, así como por todos os comerciantes da vila que como xesto de apoio
pecharon os seus establecementos, tamén tiveron o apoio dos sindicatos,
parlamentarios de distintos grupos políticos e do alcalde.

Por iso a deputada e o deputado que asinan solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:

1ª) Considera o Goberno galego que o apoio aos sectores industriais no medio
rural ten que ser estratéxico nesta “lexislatura do rural”?

2ª) É consciente o Goberno galego das dificultades que está a sufrir o sector
téxtil no concello e a comarca de Ordes?
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3ª) Ten pensado o Goberno galego desenvolver un plan de apoio específico para
o sector téxtil no concello de Ordes e a súa comarca?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

4ª) De ter a vontade de desenvolver este plan de apoio, sobre que ámbitos
actuará?

Pazo do Parlamento, 31 de marzo de 2017

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 31/03/2017 13:17:15
Abel Fermín Losada Álvarez na data 31/03/2017 13:17:29
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, María Dolores Toja Suárez, Raúl Fernández
Fernández e María Luisa Pierres López, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
En novembro do pasado ano, a empresa “TUNGSTEN SAN FINX, SL”,
que solicitara autorización a Augas de Galicia para verter augas derivadas
do traballo na súa explotación mineira, aseguraba que esa actuación se faría
con total respecto ás normas de calidade e que a explotación ía ser sostible
e respectuosa co medio ambiente. Incluso dicía a empresa que as
escorrentías se estaban a producir de maneira natural e ao marxe da
actividade da mina.
Mais ocorreu que en xaneiro o rego de San Fins baixou tinguido de laranxa.
Augas de Galicia realizou inspeccións e análises, concluíndo que, augas
arriba da explotación mineira os regos baixan limpos, pero, augas abaixo,
hai altas concentracións de metais pesados e tóxicos. Como exemplo, os
datos de cadmio amosan unha multiplicación por 28 dos máximos
permitidos polas normas de calidade ambiental.
De todos é sabido que estes metais pesados son bioacumulativos e tenden a
se concentrar nos tecidos vivos ao longo de toda a cadea, polo que antes ou
despois acabarán provocando alteracións, o que será sinxelo de pasar
porque o rego de San Fins acaba desaugando (en total, un millón de metro
cúbico de augas contaminadas) na ría de Noia, que poderíamos dicir ten os
bancos marisqueiros máis importantes de Galicia. O anterior corrobora o
informe elaborado polos eurodeputados/as do Parlamento Europeo que
viñeran a Galicia en 2013 para controlar a depuración das rías galegas,
concluíndo que “as zonas nas nosas rías que aínda son moi produtivas están
en grave perigo se non se toman medidas”.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:

Partido dos
Socialistas
de Galicia

1. Cónstalle ao Goberno galego que a empresa “TUNGSTEN SAN
FINX, SL” estea a desenvolver a súa actividade mineira con respecto
ás normas de calidade e ao medio ambiente?
2. Ten constancia o Goberno galego de que a balsa de decantación da
mina está acolmatada de sedimentos contaminantes?
3. Sabe o Goberno galego se a mencionada balsa de decantación se
atopa en moi mal estado e precisa de reparación urxente?
4. Cales foron as conclusións das inspeccións e análises de Augas de
Galicia con relación ao rego de San Fins?
5. É certo que nese rego hai altas concentracións de metais pesados e
tóxicos, como o cadmio?
6. Sabe o Goberno galego como está a afectar este problema á ría de
Noia?
7. Ten a entidade mineira “TUNGSTEN SAN FINX, SL” declaración
de impacto ambiental favorable?
8. Vai denegar o Goberno galego o permiso de vertedura de augas a
“TUNGSTEN SAN FINX, SL”?

Pazo do Parlamento, 30 de novembro de 2017

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
María Dolores Toja Suárez
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 31/03/2017 13:38:27
Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Dolores Toja Suárez na data 31/03/2017 13:38:33
Raúl Fernández Fernández na data 31/03/2017 13:38:38
María Luisa Pierres López na data 31/03/2017 13:38:44
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Partido dos
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Concepción Burgo López e Luis Álvarez Martínez, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
1.ª) Cal foi o número de solicitantes en cada unha das modalidades de bolsas
universitarias convocadas pola Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria no curso 2009/2010?
2.ª) Cal foi o número de bolsas concedidas en cada unha das modalidades de axudas
a estudos universitarios convocadas no curso 2009/2010?
3.ª) A canto ascendeu a contía total concedida en cada modalidade de axudas a
estudos universitarias no curso 2009/2010?
Pazo do Parlamento, 3 de abril de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Luis Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 03/04/2017 10:34:29
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 03/04/2017 10:34:39
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Partido dos
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Concepción Burgo López e Luis Álvarez Martínez, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
1.ª) Cal foi o número de solicitantes en cada unha das modalidades de bolsas
universitarias convocadas pola Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria no curso 2010/2011?
2.ª) Cal foi o número de bolsas concedidas en cada unha das modalidades de axudas
a estudos universitarios convocadas no curso 2010/2011?
3.ª) A canto ascendeu a contía total concedida en cada modalidade de axudas a
estudos universitarias no curso 2010/2011?
Pazo do Parlamento, 3 de abril de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Luis Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 03/04/2017 10:35:13
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 03/04/2017 10:35:22
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Concepción Burgo López e Luis Álvarez Martínez, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
1.ª) Cal foi o número de solicitantes en cada unha das modalidades de bolsas
universitarias convocadas pola Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria no curso 2011/2012?
2.ª) Cal foi o número de bolsas concedidas en cada unha das modalidades de axudas
a estudos universitarios convocadas no curso 2011/2012?
3.ª) A canto ascendeu a contía total concedida en cada modalidade de axudas a
estudos universitarias no curso 2011/2012?
Pazo do Parlamento, 3 de abril de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Luis Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 03/04/2017 10:35:44
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 03/04/2017 10:35:55
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Partido dos
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Concepción Burgo López e Luis Álvarez Martínez, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
1.ª) Cal foi o número de solicitantes en cada unha das modalidades de bolsas
universitarias convocadas pola Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria no curso 2012/2013?
2.ª) Cal foi o número de bolsas concedidas en cada unha das modalidades de axudas
a estudos universitarios convocadas no curso 2012/2013?
3.ª) A canto ascendeu a contía total concedida en cada modalidade de axudas a
estudos universitarias no curso 2012/2013?
Pazo do Parlamento, 3 de abril de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Luis Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 03/04/2017 10:36:08
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 03/04/2017 10:36:29
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Concepción Burgo López e Luis Álvarez Martínez, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
1.ª) Cal foi o número de solicitantes en cada unha das modalidades de bolsas
universitarias convocadas pola Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria no curso 2013/2014?
2.ª) Cal foi o número de bolsas concedidas en cada unha das modalidades de axudas
a estudos universitarios convocadas no curso 2013/2014?
3.ª) A canto ascendeu a contía total concedida en cada modalidade de axudas a
estudos universitarias no curso 2013/2014?
Pazo do Parlamento, 3 de abril de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Luis Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 03/04/2017 10:36:44
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 03/04/2017 10:36:52
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Concepción Burgo López e Luis Álvarez Martínez, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
1.ª) Cal foi o número de solicitantes en cada unha das modalidades de bolsas
universitarias convocadas pola Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria no curso 2014/2015?
2.ª) Cal foi o número de bolsas concedidas en cada unha das modalidades de axudas
a estudos universitarios convocadas no curso 2014/2015?
3.ª) A canto ascendeu a contía total concedida en cada modalidade de axudas a
estudos universitarias no curso 2014/2015?
Pazo do Parlamento, 3 de abril de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Luis Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 03/04/2017 10:37:06
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 03/04/2017 10:37:15
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Concepción Burgo López e Luis Álvarez Martínez, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.
1.ª) Cal foi o número de solicitantes en cada unha das modalidades de bolsas
universitarias convocadas pola Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria no curso 2015/2016?
2.ª) Cal foi o número de bolsas concedidas en cada unha das modalidades de axudas
a estudos universitarios convocadas no curso 2015/2016?
3.ª) A canto ascendeu a contía total concedida en cada modalidade de axudas a
estudos universitarias no curso 2015/2016?
Pazo do Parlamento, 3 de abril de 2017
Asdo.: Concepción Burgo López
Luis Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Maria de la Concepción Burgo López na data 03/04/2017 10:37:32
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 03/04/2017 10:37:40
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Luís Manuel Álvarez Martínez e María Concepción Burgo López, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de publicar
no DOG. do 24 de marzo de 2017 a Orde do 14 de marzo de 2017 pola que se
ditan normas para a aplicación do réxime de concertos educativos con centros
docentes privados para o curso académico 2017/18 e seguintes.

Esta orde establece no seu artigo 7, que os concertos que se formalicen en virtude
desta orde terán unha duración máxima de seis cursos académicos, a partir do
curso 2017/18, incluído, e ata o final do curso 2022/23, que se producirá o día 31
de agosto de 2023.

A dita disposición, como se expón na propia orde, xustifícase no Real decreto
2377/1985, do 18 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de normas
básicas sobre concertos educativos, así como o establecido no artigo 116.3,
parágrafo segundo, da LOE, redactado polo número 70 do artigo único da Lei
orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, no que
se establece que o concerto educativo terá unha duración mínima de seis anos no
caso da educación primaria, e de catro no resto das ensinanzas.

Non obstante, resulta evidente que a decisión de concertar todas as ensinanzas
durante seis anos obedece a unha vontade propia do Goberno da Xunta de
Galicia, vontade que vén a evidenciar a súa intención de blindar os centros
concertados, facendo efectivo pola vía dos feitos o “principio de demanda”
previsto na LOMCE, lei que como sabemos está abocada á súa derrogación.

E que é vontade do Goberno da Xunta de Galicia demóstrase por dúas vías que a
continuación se expoñen:
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En primeiro lugar, as comunidades autónomas de Aragón (BOA. do 5 de xaneiro
de 2017), Andalucía (BOJA do 9 de xaneiro de 2017), Castela - A Mancha
(DOC-LM. do 12 de febreiro de 2017), Madrid (BOCM do 30 de decembro de
2016), Navarra (BON. do 1 de abril de 2015) e Valencia (DOGV do 24 de
xaneiro de 2017) regulan a duración dos concertos de forma que os de Educación
primaria terán unha duración de seis anos e de catro no resto das ensinanzas.
Partido dos
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En segundo lugar, unha previsión de alumnado en educación infantil realizada de
xeito elemental, pero empregando as proxeccións de poboación a curto prazo
entre os anos 2016 e 2031 do Instituto Galego de Estatística, pon de manifesto o
seguinte:

É dicir, que se reducirán 371 unidades en educación infantil se facemos o cálculo
de forma absoluta. Aínda admitindo que a cifra non será tan elevada, resulta
evidente que a decisión de concertar estas ensinanzas durante seis anos non é
coherente coa previsión de matrícula.

O anterior vén a levarnos a formular a hipótese de que as eventuais reducións de
unidades que se poidan producir naqueles lugares nos que coexiste oferta pública
e concertada afectarán a aquela, dado que axustar unidades no ensino público
resulta inmediato mentres que no concertado require unha modificación do
concerto.

Ante o exposto, o deputado e a deputada que asinan solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:

1ª) Cantas unidades funcionaron en educación infantil, primaria e secundaria
obrigatoria nos últimos catro cursos nos centros públicos, especificando o
número correspondente a cada curso?
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2ª) Cantas unidades concertadas funcionaron en educación infantil, primaria e
secundaria obrigatoria nos últimos catro cursos, especificando o número
correspondente a cada curso?
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3ª) Cantas revisións de oficio, de acordo co previsto no artigo 46.1 do Real
decreto 2377/1985, do 18 de decembro, se levaron a cabo pola Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria durante a vixencia da Orde do 14
de febreiro de 2013, pola que se ditan normas para a aplicación do réxime de
concertos educativos con centros docentes privados para o curso académico
2013/14 e seguintes, e se realiza a convocatoria (DOG do 1 de abril de 2013) e a
previsión contida no artigo 15.2 desta orde?

4ª) De ter realizado algunha, cantas unidades concertadas se reduciron?

Pazo do Parlamento, 3 de abril de 2017

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 03/04/2017 17:12:03
Maria de la Concepción Burgo López na data 03/04/2017 17:12:16
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta escrita.

Fai unha semana coñecíamos a noticia de que a Tesorería da Seguridade Social
poxará o edificio do Xeral Cíes o próximo 15 de maio polo prezo de 3.552.500
euros, un prezo ínfimo tendo en conta que estamos falando dun hospital, dotado
de material sanitario como por exemplo quirófanos e cunha superficie de 3.677
metros cadrados, compostos segundo rexistro de dúas fincas urbanas, edificio e
terreo que constitúe unha parcela de 2.119 metros cadrados.
Sen dúbida, esta noticia apunta a unha perda mais de patrimonio público que
podería ser empregado en uso sanitario ou sociosanitario e que previsiblemente,
tendo en conta a política do Partido Popular rematará en mans privadas por un
prezo de inicio que non é representativo do seu valor real.
Por todo o anterior o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte
pregunta para a súa resposta escrita:
-

Cal é o motivo de ter desbotado o edificio Xeral Cíes para uso público
sanitario ou sociosanitario cando non houbo planificación de área sanitaria
posterior á apertura do NHV?

-

Vai a presentarse a Xunta á poxa para adquirir o edificio do Xeral Cíes?

26996

-

Considera a Xunta de Galicia que existe suficiente dotación sanitaria para
atender ás necesidades da Área sanitaria de Vigo para prescindir dun
edificio con esas características?

Santiago de Compostela, 3 de abril de 2017.

Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 03/04/2017 19:14:05
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José Manuel Pérez Seco e José Antonio Quiroga Díaz, 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.

A situación do sector lácteo en Galicia está a facer moi difícil a sustentabilidade
das explotacións. E iso, a pesar de que en España só se produce o 78 % do que se
consume (declaracións obrigatorias do sector vacún de leite de maio de 2016), e
que Galicia é un territorio onde, as súas condicións naturais, mostran maior
disposición para esta produción. Se a esta situación de crise láctea engádese que
esta se abate sobre un sector vertebrador e estabilizador dun territorio cun alto
nivel de despoboamento poboacional onde o inverno demográfico está a poñer en
risco a propia estabilidade territorial, apréciase máis aínda a necesidade de
acometer medidas estruturais para o seu mantemento viable.

A raíz do novo escenario de liberalización do mercado imposto pola desaparición
en abril de 2015 das cotas lácteas, no primeiros once meses do ano 2016 en
Galicia, dun total de algo máis de 9.000 explotacións perdéronse 600
explotacións.

O prezo medio de venda en España vén descendendo desde ao ano 2013, e a
pesar das medidas adoptadas pola Comisión, aínda non mostra ningunha
tendencia á recuperación.

A situación do lácteo na cornixa cantábrica é algo máis ca un problema rexional.
Estase ante unha verdadeira cuestión territorial de Estado. No mes de setembro
de 2015 e despois de fortes presións dos gandeiros asinouse o “Acordo para a
sustentabilidade do sector lácteo” que segundo a ministra era absolutamente
positivo e traería beneficios aos gandeiros españois.

O acordo pretendía establecer un prezo sustentable para cada elo da cadea de
valor do sector lácteo, que cubrise custos para gandeiros, industria e distribución
pero non deseñaron as ferramentas adecuadas para iso, como xa está claramente
probado, e ao tempo o Ministerio rexeitou incluír no acordo un réxime
sancionador, polo que non hai garantía de cumprimento do acordo.
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O resultado do acordo está a resultar insatisfactorio, tanto para o sector lácteo en
xeral como en particular para os gandeiros de Galicia.
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Por iso, os deputados que asinan solicitan en resposta escrita contestación ás
seguintes preguntas:

1ª) Vai o Goberno galego incorporar garantías de cumprimento do acordo
lácteo, dotándoo de carácter normativo e incorporando nel un réxime
sancionador?
2ª) Ten previsto o Goberno galego establecer uns parámetros obxectivos e
avaliables de forma transparente e indefectible que permitan evidenciar o
establecemento polos operadores dun prezo “sustentable” para cada elo da
cadea de valor?
3ª) Que medidas de publicidade e transparencia vai adoptar o Goberno
galego para que os prezos de cesión, a que compran industria e
distribución, se poidan coñecer en todos os ámbitos afectados
puntualmente?

4ª) Vai o Goberno galego establecer algún tipo de baremo que permita un
tratamento igual para as calidades en todas industrias?
5ª) Ten previsto o Goberno galego, no marco das súas competencias,
regular a figura obrigatoria do Mediador que sirva para resolver disputas
cando gandeiros e industria non cheguen a un acordo na negociación?

Pazo do Parlamento, 31 de marzo de 2017

Asinado dixitalmente por:
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Jóse Manuel Pérez Seco na data 04/04/2017 12:04:41
José Antonio Quiroga Díaz na data 04/04/2017 12:04:54
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María Dolores Toja Suárez, Raúl Fernández Fernández e María Luisa Pierres
López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

No Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, núm. 81, do 10 de marzo de 2017,
publicábase o texto aprobado da iniciativa 5105 (10/PNP-000425) do Grupo
Parlamentario Popular, indicando o seguinte:
“O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a darlle continuidade a autovía
da Costa da Morte, comezando por unha primeira fase que conecte Baio e a AC432, analizando a viabilidade debe incorporar un enlace co polígono industrial de
Vimianzo, en dirección a Camariñas, avanzando este mesmo ano nos trámites
necesarios para a redacción do proxecto construtivo e dispoñendo as anualidades
necesarias nos orzamentos da Xunta para que esta infraestrutura sexa unha
realidade na presente lexislatura”.

O 30 de marzo, deuse a coñecer por parte da Consellería de Infraestruturas, que
o novo tramo da autovía sería un corredor desdobrable. As causas que motivaron
a redución do proxecto son a baixa intensidade de tráfico, e o aforro
orzamentario. Tamén se indicaba que a Consellería xa dispoñía do prego para
licitar de maneira inmediata a redacción do proxecto construtivo.

Actualmente son moitos os corredores, e autovías que demostrándose perigosas e
cun alto índice de sinistralidade, están a ser desdobradas, tal é o caso do corredor
do Morrazo, e no seu día as do Salnés ou a Barbanza.

Foron moitas as vítimas mortais da execución de corredores e vías que,
entendidas como autovías polos usuarios, deixaron patente a falla de seguridade
viaria das que adolecían. Por iso non se pode entender que a intención deste
goberno sexa a da execución dunha autovía que implica serios perigos de
sinistralidade futura.
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Por todo isto, as deputadas e o deputado que asinan solicitan en resposta escrita
contestación as seguintes preguntas:

1ª) Que razóns levan o Goberno galego a considerar que facer un tramo de
autovía sen desdobramento de carrís vaia a garantir a súa seguridade viaria?
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2ª) É coñecedor dos precedentes e os índices de alta sinistralidade doutras
autovías que foron desdobradas en Galicia?

3ª) Que conclusións obtivo o Goberno galego da análise de viabilidade de
incorporar un enlace co parque empresarial de Vimianzo?
4ª) Parécelle que un “corredor desdobrable” é darlle continuidade a autovía da
Costa da Morte, co obxectivo de vertebrar a Costa da Morte?

5ª) Que opinión lle merece ao Goberno galego, que para unha comarca cun 20 %
de desemprego e en regresión demográfica, un dos criterios que se tivo en
consideración é o aforro orzamentario?

6ª) Cando van comezar a levar a cabo medidas concretas para a recuperación da
Costa da Morte, e vertebrar realmente?

7ª) Considera o Goberno galego que a intensidade de tráfico se vería
incrementada con autovía en non cun corredor?

Pazo do Parlamento, 31 de marzo de 2017

Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 04/04/2017 12:10:34
Raúl Fernández Fernández na data 04/04/2017 12:10:46
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Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta por escrito.
O 30 de xuño de 2017 finaliza a prórroga da vacatio legis de 6 anos da Lei
20/2011, do 21 de xullo, do Rexistro Civil. Neste prazo, o Ministerio de
Xustiza debía ter adaptado o rexistro civil ás novas realidades, mais non foi
feito tal e como fora previsto na súa orixe en 2011. O Grupo Parlamentario
Socialista entende que a materialización da reforma non pode perder de
vista que o rexistro civil ha de ser público; gratuíto; preto á cidadanía;
desxudicializado; coa mesma estrutura actual, tendo aos xulgados de paz
como unidades colaboradoras e con novas tecnoloxías.
Un dos problemas da reforma que formula o Goberno do Estado é a
supresión do rexistro civil dos xulgados de paz e a facultade que se lles dá
ás comunidades autónomas para o desenvolvemento territorial
organizativo, sen ter en conta a dispersión xeográfica de Galicia, a media
de idade e a fenda dixital existente. Como exemplo, só na provincia de
Ourense, a supresión das competencias do rexistro civil dos Xulgados de
Paz afectará a un 47 % da poboación da provincia e a 84 concellos.
Porén, a aplicación informática do folio rexistral único que se pretende
desenvolver no pode valer como escusa para afastar o servizo que os
rexistros civís prestan á cidadanía e que, ademais, se perdan postos de
traballo de persoal especializado.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
1. Está de acordo o Goberno galego en que o rexistro civil debe ser
público; gratuíto; preto ao cidadán; desxudicializado; coa mesma
estrutura actual e con novas tecnoloxías?
2. Está de acordo o Goberno galego en que a nova aplicación
informática para os rexistros civís debe ser igual para toda España?
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3. Vai instar o Goberno ao Goberno do Estado a que estableza unha
nova vacatio legis da lei 20/2011, do 21 de xullo, do rexistro civil,
que garanta que, coa nova entrada en vigor, este se manteña como un
servizo público único, estatal, gratuíto e servido por funcionarios da
Administración de Xustiza?
4. Vai instar o Goberno ao Goberno do Estado para que se manteñan
todas as oficinas oficinas do Rexistro Civil que existen na actualidade
en Galicia?
5. Vai instar o Goberno ao Goberno do Estado para que se proceda á
reversión ao rexistro civil das competencias sobre os rexistros cedidas
a rexistradores e notarios sobre os expedientes de nacionalidade e
matrimoniais?
6. Vai instar o Goberno ao Goberno do Estado para que se estableza a
seguinte estrutura para os rexistros civís: unha oficina central,
oficinas xerais, oficinas delegadas dos partidos xudiciais, oficinas
delegadas dos xulgados de Paz e oficinas consulares?
Pazo do Parlamento, 3 de abril de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 04/04/2017 13:21:30
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 04/04/2017 13:21:37
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 04/04/2017 13:21:44
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María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

O Regulamento 1224/2009, no seu artigo 15, sobre cumprimentación e
transmisión electrónica dos datos do diario de pesca, establece a obrigatoriedade
para os buques, con eslora superior a 12 metros, (salvo excepcións mencionadas
no mesmo artigo), da utilización do dito diario. Incluíndose no artigo 17, a
notificación previa, dentro das catro horas anteriores á hora estimada de chegada
a porto.

As especies peláxicas, que son obxecto de pesca do cerco, adoitan vir
mesturadas.

Isto fai necesaria unha selección previa á comunicación da información do
preaviso de capturas, antes da entrada ao dique de porto.

Os buques vense obrigados a parar nas bocanas dos portos a facer tal selección.
Isto implica un risco debido ao tráfico marítimo existente, á marusía e demais
fenómenos adversos propios da nosa costa, ademais da perda de visibilidade,
como consecuencia da luz da ponte do barco, que se fai precisa para o adecuado
envío de datos.

Como consecuencia, xa se rexistraron varios incidentes e dous accidentes na
Coruña, un deles, cun tráxico final, xa que supuxo a perda dunha vida.

Ante esta situación a deputada e o deputado que asinan solicitan en resposta
escrita contestación á seguinte pregunta:
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Ten pensado o Goberno galego levar a cabo algunha xestión co Goberno do
Estado para que negocie na Unión Europea, que a notificación previa no diario
de pesca, se poida levar a cabo unha vez realizado o atraque do buque?
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Pazo do Parlamento, 3 de abril de 2017

Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 04/04/2017 12:21:17
Julio Torrado Quintela na data 04/04/2017 12:21:29
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Luís Villares Naveira e Paula Vázquez Verao, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 157 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta, para a súa resposta
escrita, relacionada coa promesa de dar usos socio-sanitarios ás instalacións do
antigo Hospital Xeral de Lugo.

En 2011 finalizou o traslado da actividade do Hospital Xeral de Lugo ao HULA.
A Xunta prometeu, entón, para o barrio no que se sitúa o Xeral a instalación dun
centro de saúde, desdobrar o Centro de Saúde da Milagrosa (que atende a unha
poboación de 29.000 habitantes, e que se atopa saturado, cunhas instalacións
obsoletas e inadecuadas e sen mantemento axeitado), un PAC e trasladar ao
antigo Xeral o Laboratorio de Referencia da Sanidade Pública.
As promesas quedaron só en promesas, sen compromiso orzamentario algún
para dar un uso socio-sanitario ás instalacións do antigo hospital que, cunha
mínima inversión, poderían adaptarse, motivando, así, as protestas veciñais.
Co paso do tempo, as instalacións continuaron a deteriorarse e o barrio acusou
unha caída de actividade comercial, e a Xunta mudou as promesas incumpridas
por ocorrencias, como a instalación no antigo Xeral dun centro de investigación
tecnolóxica ou como localización da comisaría, “brindes ao sol” sen respaldo
técnico nin orzamentario.
Adicando o edificio do antigo Xeral a usos socio-sanitarios, dinamizaríase a
economía do barrio da Residencia e configuraríase como un “barrio do
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benestar”, dando servizo a toda a cidade e área de Lugo, contribuíndo a un
modelo de cidade para as persoas.
O traslado ás instalacións do antigo Xeral do centro de saúde da Milagrosa
evitaría os graves colapsos deste ambulatorio e a apertura dun PAC con boa
dotación no antigo Xeral desconxestionaría o PAC de Fingoi e as Urxencias de
Lugo, estando, ademais, nunha localización excelente para toda a cidade, con
boa accesibilidade.
Ademais, a existencia de infraestrutura do antigo Xeral permitiría un importante
aforro na creación de novos servizos sanitarios, ao aproveitárense as instalacións
e dotacións que estean en boas condicións.
A recuperación do complexo do antigo Xeral para usos socio-sanitarios
contribuiría a tecer comunidade, creando un barrio vivo, con recursos para a
conciliación, a saúde e o ensino, e fomentando a convivencia das persoas de
todas as xeracións e a permanencia da xente no seu barrio de orixe.
Polo exposto, o Grupo Parlamentar de En Marea formula a seguinte Pregunta
para a súa resposta escrita:

Cando vai a Xunta cumprir as promesas de desdobrar a Atención Primaria do
Centro de Saúde da Milagrosa, abrir un PAC e instalar o Laboratorio de
Referencia para a Sanidade Pública galega nas instalacións do antigo Hospital
Xeral, para atender as necesidades sanitarias da veciñanza e revitalizar o barrio
da Residencia de Lugo?
Santiago de Compostela, 4 de abril de 2017.
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Asdo.: Paula Vázquez Verao
Luís Villares Naveira
Deputada e deputado do G.P. de En Marea

Asinado dixitalmente por:
Paula Vázquez Verao na data 04/04/2017 17:42:10
Luis Villares Naveira na data 04/04/2017 17:42:18
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Xoaquín Fernández Leiceaga, Abel Losada Alvarez e Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, deputados e deputada pertencente ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas 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 29 de marzo de este ano, o Reino Unido, convértese no primeiro estado
na historia da Unión Europea que inicia os trámites para abandonar a
organización, invocando o artigo 50 do Tratado de Lisboa.
Ábrese un proceso negociador entre a Unión Europea e o Reino Unido que
vai ser longo, complexo e intenso. Aínda que a negociación será bilateral
entre a Unión Europea e o Reino Unido, tódolos países están
desenvolvendo estratexias que minimicen os impactos da saída do Reino
Unido, impactos que todo parece indicar que serán negativos en moitos
ámbitos da vida económica e social.
Ata o de agora a resposta do Goberno de España, vén sendo decepcionante
na opinión do Grupo Parlamentario Socialista, dende as xeneralidades
habituais do presidente Rajoy, ata as declaracións absolutamente
incomprensibles dalgún membro do seu Goberno.
O exemplo mais evidente, pero non o único, son as palabras da secretaria
de Estado de Comercio, María Luisa Poncela, que manifestou fai uns días
que ten confianza en que as relacións comerciais co Reino Unido rematen
nunha situación parecida á que temos actualmente cando conclúan as
negociacións do “Brexit”, debe de ser a única responsable política de
Europa que o pensa.
Si ao propio “Brexit”, engadimos un contexto xeopolítico que se ten
alterado notablemente en 2016, debido ao repunte do proteccionismo,
especialmente no propio Reino Unido e nos Estados Unidos, a situación
tórnase aínda mais complexa.
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No contexto dunhas reaccións do Goberno español tibias e pouco definidas;
as posicións das comunidades autónomas poden influír notablemente na
posición definitiva que España defenda na negociación da Unión Europea.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Os ámbitos afectados serán moitos, e con diferente calado económico e
social, dende o comercio exterior en xeral, ata a pesca en augas británicas e
as empresas mixtas, os dereitos da cidadanía galega no Reino Unido e
dos/das británicos/británicas en Galicia, as previsibles modificacións nos
mecanismos de inversións recíprocas de capital, ata os cambios nos
parámetros macroeconómicos pola saída dun estado cun nivel de riqueza
por riba da media comunitaria.
Os derradeiros datos oficiais publicados para o ano 2015, sitúan os datos de
Produto Interior Bruto “per cápita” axustado ao poder adquisitivo, nun 108
% da media europea, no caso do Reino Unido, un 90 % en España, e un 79
% en Galicia.
Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
1. É consciente o Goberno galego dos efectos que pode ter o chamado
“Brexit” na actividade económica de Galicia?
2. É consciente o Goberno galego dos efectos que pode ter o chamado
“Brexit” na situación dos nosos cidadáns residentes no Reino Unido?
3. Ten establecido algún tipo de contacto, colaboración ou cooperación
o Goberno galego co Goberno de España para abordar este proceso?
4. De ser así, en que ámbitos?
5. Con que obxectivos?

Pazo do Parlamento, 3 de abril de 2017
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Abel Losada Alvarez
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 04/04/2017 19:07:49

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Abel Fermín Losada Álvarez na data 04/04/2017 19:07:55
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 04/04/2017 19:08:00
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
Poñendo como escusa a “eficiencia óptima” na prestación do servizo público
rexistral e a adecuación das condicións da prestación do servizo ás demandas
da sociedade, o Goberno do Estado ten decidido suprimir ese servizo na nosa
Comunidade Autónoma. O Real decreto 195/2017 do Ministerio de Xustiza,
suprime así 9 Rexistros da Propiedade repartidos polas 4 provincias galegas,
sendo Ourense a máis afectada. Todos eles quedan sen rexistrador e pasan a
ser simples oficinas de recepción de documentos, sen consenso dos máis
importantes neste asunto, é dicir, os concellos. A propia Comisión Executiva
da Fegamp aprobou por unanimidade demandar ao Ministerio de Xustiza que
manteña abertos todos os Rexistros da Propiedade que existen a día de hoxe
en Galicia.
Hai outras comunidades autónomas que non van ser afectadas como Galicia,
pois teñen competencias executivas en materia de nomeamento de
rexistradores e no establecemento das demarcacións rexistrais, podendo
determinar o número de rexistros que se han de agrupar ou crear nos seus
respectivos territorios. Así, por exemplo, Andalucía pode realizar por si
mesma os estudos necesarios para comprobar a súa realidade xurídica e, en
función do seu resultado, modificar no seu caso as demarcacións, podendo
solicitar das institucións e axentes implicados/as as estatísticas e enquisas
precisas para elevar un pronunciamento ao Ministerio de Xustiza.
Galicia nin ten estas competencias executivas nin semella que o Goberno
galego teña intención de pedilas; e iso que o artigo 26 do noso Estatuto de
Autonomía dispón que os/as rexistradores/as da propiedade serán
nomeados/as pola Comunidade Autónoma, de acordo coas leis estatais, e que
a nosa Comunidade participará na fixación das demarcacións dos Rexistros da
Propiedade e Mercantís para acomodalas ao que dispón o artigo 20.2 do
propio Estatuto (que di que lle corresponde delimitar as demarcacións
territoriais dos órganos xurisdicionais, tendo como criterios, entre outros, os
límites dos tradicionais partidos xudiciais e as características xeográficas e de
poboación).
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Dado o que suporá para as características da nosa Comunidade Autónoma a
supresión de Rexistros da Propiedade, Galicia debería poder ter as mesmas
competencias que Andalucía ou Cataluña, a través da transferencia de
competencias.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
1. Considera o Goberno galego que a nosa Comunidade Autónoma precisa
o mantemento dos Rexistros da Propiedade que van ser suprimidos polo
Real decreto 195/2017, de 3 de marzo, do Ministerio de Xustiza?
2. Entende o Goberno galego que ter competencias executivas en materia
de nomeamento de rexistradores e no establecemento das demarcacións
rexistrais podería evitar a eliminación antes indicada?
3. Está na intención do Goberno galego reclamar o establecemento de
negociacións para reclamarlle ao Goberno do Estado a transferencia de
competencias para poder determinar o número de Rexistros da
Propiedade e Mercantís que se han de agrupar ou crear no territorio de
Galicia?
4. En que senso ten participado a Xunta de Galicia na fixación das
demarcacións dos Rexistros da Propiedade e Mercantís da nosa
Comunidade Autónoma, en relación ao Real decreto 195/2017 do
Ministerio de Xustiza, de supresión de Rexistros da Propiedade?
5. Ten feito o Goberno galego algún tipo de estatística e/ou enquisas
precisas para elevar un pronunciamento ao Ministerio de Xustiza, en
relación ao Real decreto 195/2017 do Ministerio de Xustiza, de
supresión de Rexistros da Propiedade, para adaptalo aos límites dos
tradicionais partidos xudiciais e ás características xeográficas e de
poboación, tal e como dispón o noso Estatuto de Autonomía?
Pazo do Parlamento, 5 de abril de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
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Patricia Vilán Lorenzo na data 05/04/2017 10:08:30
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 05/04/2017 10:08:37

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 05/04/2017 10:08:42
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón
Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Luis Bará Torres,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a
súa resposta escrita, relativa á necesidade de dotar ao Porto da Guarda dunha saída sur.

A necesidade de mellorar o tráfico na Guarda e afrontar a saída sur da Guarda é
unha demanda histórica. Unha saída encamiñada a solucionar os problemas de
mobilidade de Concepción Arenal, vía esta que quedou inserida dentro do casco urbano,
pasando de ser unha vía de comunicación ao Porto a unha das rúas con máis movemento
da Guarda.
Debemos lembrar que nos 60 a rúa Concepción Arenal era unha comunicación
óptima para o porto da Guarda. Cos anos, a continua urbanización de todo o recorrido,
rematou por ser absorbida polo casco urbano inviabilizándoa como comunicación para os
usos portuarios á que nun inicio serviu.
Dende o BNG somos conscientes que un dos sectores que xeraron traballo ao
longo da historia na Guarda e que seguen a xerar é o sector pesqueiro. De xeito directo
ou indirecto o porto da Guarda é un referente dentro da economía local, e como sector
produtivo que temos, e non podemos permitir a súa desaparición, polo que para potenciar
o seu crecemento é necesario mellorar as súas comunicacións viarias.
Tamén debemos separar os usos pesqueiros-industriais dos usos urbanos, polo que
se xustifica a creación dunha vía de comunicación na zona sur que dea valor engadido as
actividades portuarias sen interferir no día a día do casco urbano, librando así da
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sobrecarga de tráfico, posibilitando a realización de proxectos encamiñados a devolver a
rúa ao pobo.
A realización do acceso sur tamén resulta beneficioso para o resto da economía
guardesa, dado que cun acceso axeitado poderemos potenciar iniciativas para a mellora
de sectores como o comercio ou a restauración, e sobre todo para dar protagonismo ás
persoas sobre os vehículos.
Hoxe, A Guarda conta cun documento como é o “Plan de Mobilidade da Guarda”
realizado pola Deputación de Pontevedra, realizado por expertos técnicos na materia e na
que se contou coa colaboración de diferentes colectivos que foron convidados a participar
na súa confección amosando ás súas recomendacións que coincide nas súas conclusións
coa visión que dende o BNG levamos expresando sobre o futuro da Guarda, un pobo
habitábel, onde as persoas sexan o centro e todo xire ao seu redor, para iso debemos
afrontar unha serie de cambios que pasan primeiramente por cambiar a mentalidade sobre
o uso que facemos do casco urbano. O documento deixa claro que hai que traballar na
realización do acceso sur como eixo vertebral dun novo modelo de entender o urbanismo
e a mobilidade na Guarda.

Polas razóns expostas formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:
-Cal é a posición da Xunta de Galiza sobre a demanda de realización do acceso
sur do concello da Guarda?
-Coida que o porto da Guarda ten un viario de acceso acorde coas súas
necesidades?
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-Parécelle normal que os tráficos portuarios teñan que realizarse por un viario
totalmente urbano, co que iso supón de molestia e sobre todo de risco?
-Que accións vai realizar para dotar á Guarda dun acceso sur?

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2017

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Ana Belén Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 05/04/2017 12:18:53

Noa Presas Bergantiños na data 05/04/2017 12:18:57

Olalla Rodil Fernández na data 05/04/2017 12:19:01

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/04/2017 12:19:06
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Xosé Luis Bará Torres na data 05/04/2017 12:19:10

Ana Pontón Mondelo na data 05/04/2017 12:19:14
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Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentario de En Marea, ao
abeiro do artigo 157 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta
para a súa resposta escrita.

A labor que as traballadoras sociais sanitarias desempeñan no Sistema Sanitario,
ten entidade propia e non está vinculado a ningunha outra área específica, sendo
un servizo central das EOXIS que traballa transversalmente con todos os servizos
asistenciais, dando cobertura ás distintas modalidades de atención á saúde e, polo
tanto, con todas as profesionais (facultativos, enfermaría, admisión, facturación,
servizos sociais, recursos sociosanitarios…).
O traballo social require de metodoloxía, técnicas e coñecemento científico que
non está vencellado a ningunha outra área ou disciplina profesional.
As traballadoras sociais sanitarias nos informan da súa preocupación e falta de
información sobre a suposta redacción por parte da Xunta dun novo Decreto
relacionado coa regulación das estruturas da EOXIS onde se pretende que o
traballo social dependa do Servizo de Admisión.
Por todo o anterior, o Grupo de En Marea presenta a seguinte Pregunta para a súa
resposta escrita:
-

Pensa o goberno profundizar na atención sociosanitaria e facilitar a
participación das traballadoras sociais na planificación e asistencia ou
polo contrario lles reservan unha mera función administrativa
dependendo dos servizos de admisión?

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2017.
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Asdo.: Eva Solla Fernández
Deputada do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Eva Solla Fernández na data 05/04/2017 13:30:31
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón
Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Luis Bará Torres,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita, relativa a impedir o peche do centro de saúde de
Soutelo de Montes.

En Soutelo de Montes, no concello de Forcarei, existe unha grande alarma e
preocupación diante do posíbel peche do seu centro de saúde.
Esta alarma susténtase primeiro no feito de que no mes de xaneiro deste 2017 o
concello de Forcarei asinou un convenio co Sergas para a asunción por parte deste do
mantemento do centro de saúde de Forcarei, no que non se incluíu o centro de saúde de
Soutelo. O segundo feito é que desde a dirección da EOXI se lle trasladou ao persoal do
centro que este ten un número pequeno de cartillas e como consecuencia anuncian a
perda dun facultativo e no corto prazo o máis que probábel peche do centro, procedendo
a derivar @s doentes a Forcarei. A isto hai que engadir que tanto a praza de enfermería,
vacante por xubilación do titular, como unha de servizos xerais se estase a cubrir de
xeito temporal.
Parece ser que se quere xustificar esta medida na necesidade de implantar un
novo modelo de Atención Primaria no concello de Forcarei, enmarcada na Estratexia
Sergas 2020.
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Unha parte moi importante da poboación á que se atende neste centro de saúde
ten unha idade avanzada, moita sen vehículo propio e sen transporte público para
desprazarse a Forcarei. Este centro de saúde ten un volume importante de asistencias
domiciliarias, doentes crónic@s, con anticoagulantes,... o que supón un volume de
traballo moi importante.
Aos problemas asistenciais que se derivarían do peche do centro de saúde hai
que sumar o prexuízo que suporía para o tecido económico, botica, taxis, comercio,
alimentación etc. que verían reducidas drasticamente a súa clientela, e polo tanto nunha
parte importante veranse abocadas ao peche.

Polas razóns expostas formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:
-Vai proceder o Sergas ao peche do centro de saúde de Soutelo de Montes no
corto, medio ou longo prazo?
-Vai proceder á reorganización de persoal? En que vai consistir?
-Por que non se incluíu o centro de saúde de Soutelo no convenio para o seu
traspaso á Xunta?
-Considera o Goberno galego que se fixa poboación no rural eliminando
servizos?
-Tendo en conta os graves prexuízos, tanto no eido asistencial como económico,
que causaría o peche do centro de saúde, non cree a Xunta que debería reconsiderar a
súa decisión e garantir a continuidade do centro de saúde de Soutelo de Montes, aberto e
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en funcionamento de xeito permanente, e cos mesmos servizos e persoal que ten ata o
de agora?

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2017

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
Ana Belén Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 05/04/2017 16:41:50

Noa Presas Bergantiños na data 05/04/2017 16:41:56

Olalla Rodil Fernández na data 05/04/2017 16:42:00

Xose Luis Rivas Cruz na data 05/04/2017 16:42:03
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Xosé Luis Bará Torres na data 05/04/2017 16:42:06

Ana Pontón Mondelo na data 05/04/2017 16:42:13
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Matilde Begoña Rodriguez Rumbo, Juan Manuel Díaz Villoslada, María Luisa
Pierres López e María Dolores Toja Suárez, 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.

A Primeira Conferencia Mundial sobre a Muller e o Deporte desenvolveuse en
1994 en Brighton (GB), da que saíu a Declaración de Brighton e a creación do
Grupo de Traballo Internacional sobre a Muller e o Deporte.

En 1995 incluíuse o deporte no Programa de Acción de Beijing e despois no
documento de seguimento Beijing+5, cinco anos máis tarde.

A Segunda Conferencia Mundial sobre a Muller e o Deporte tivo lugar en 1998
en Windhoek, Namibia. A chamada á Acción de Windhoek pretendía ser máis ca
un simple chamamento á maior participación da muller en actividades e
organizacións deportivas, senón facer do deporte un medio para alcanzar
obxectivos máis vastos en materia de saúde, educación e dereitos humanos, idea
retomada pola Terceira Conferencia Mundial sobre a Muller e o Deporte en 2002
en Montreal, Canadá.

Esta óptica integra o deporte en proxectos de desenvolvemento comunitario, en
campañas de información sobre a saúde e outros temas, así como en campañas
nacionais de promoción da equidade de xénero e dos dereitos humanos.

O Consello Superior de Deportes de España, como órgano reitor para temas
deportivos aprobou o 29.01.2009 o “Manifesto pola igualdade e a participación
da muller no deporte” e o 6 de marzo de 2012 fixo a adopción formal da
declaración de Brighton.

O 13 de abril de 2012 publicouse no DOG a Lei 3/2012, do 2 de abril, de
deportes de Galicia, na que no seu artigo 3 recolle os seus principios reitores que,
entre outros, recolle o dereito de toda a cidadanía a coñecer e practicar deporte
en termos de igualdade e adaptada ás condicións de cada individuo, así como o
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impulso da participación da muller en todos os ámbitos da actividade deportiva e
a optimización e complementariedade dos recursos públicos existentes e a
concorrencia da participación privada.

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O propio informe de impacto de xénero no Proxecto de orzamentos da Xunta de
Galicia para 2017, no programa 441A-Promoción da actividades deportiva,
establece que as actuacións que se financian dentro deste programa de gasto
teñen como obxectivos prioritarios a explotación das funcionalidades do deporte,
a xeneralización e accesibilidade da práctica do deporte e da actividade física
mediante a súa incorporación á vida cotiá da cidadanía; a mellora e dotación de
novas infraestruturas; o apoio aos axentes deportivos na promoción e crecemento
do deporte ou o perfeccionamento nas áreas de docencia, formación e
tecnificación do deporte.

Polo que o obxectivo que se pretende é acadar un deporte máis xusto sen
discriminación, onde os recursos, as oportunidades e os recoñecementos sexan
distribuídos de forma equitativa.

Por iso as deputadas e o deputado que asinan solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:
1ª) Vai o Goberno galego a través dos medios públicos fomentar as actividades
deportivas das mulleres para que se visibilice amplamente o seu papel na área
deportiva?
2ª) Pensa o Goberno galego establecer algún plan para visibilizar as mulleres
galegas que destacan nas distintas disciplinas deportivas co fin de crear referentes
para as rapazas máis novas ou que comezan a súa práctica deportiva?
3ª) Considera o Goberno galego que é preciso empregar os medios de
comunicación públicos, en horario de máxima audiencia, como plataforma de
coñecemento do deporte feminino, así como das mulleres deportistas destacadas
nas distintas disciplinas deportivas?
4ª) Ten previsto o Goberno galego asinar convenios cos medios de comunicación e
clubs privados que teñan algún contrato coa Administración autonómica, co gallo de
que dean información sobre o papel da muller no deporte, emitindo programas
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deportivos femininos e informando das mulleres referentes nas distintas disciplinas
deportivas?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

5ª) Ten previsto o Goberno galego elaborar campañas informativas nos centros
escolares sobre o deporte en xeral, favorecendo a práctica deportiva dos nenos e
das nenas en termos de igualdade e derrubando estereotipos, facendo visible o
papel da muller no deporte?

Pazo do Parlamento, 31 de marzo de 2017

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 06/04/2017 11:42:36
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/04/2017 11:42:45
María Luisa Pierres López na data 06/04/2017 11:43:00
María Dolores Toja Suárez na data 06/04/2017 11:43:05
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

José Antonio Quiroga Díaz e José Manuel Pérez Seco, deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro
do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa as seguintes preguntas para a súa resposta escrita.

A entrada do novo ano trouxo entre outras moitas cousas a confirmación
dunha nova praga en forma de couza guatemalteca que ameaza a unha
planta que sen ser orixinaria da península acabou collendo carta de natureza
no pais e o seu froito transcendeu do anecdótico para pasar a formar parte
da da gastronomía galega, librando da fame a xeracións.
Todos vivimos non sen certo dramatismo os sucesos que primeiro nos
anunciaron a presenza da devandita couza, para a continuación escoitar non
sen certa incredulidade a posibilidade de que o cultivo da pataca fose
prohibido e erradicado de amplas zonas do país. Unha vez pasada a
sorpresa inicial e superada a pasividade da Xunta as zonas contaminadas
foron declaradas como zonas infestadas onde non se pode cultivar a pataca
e onde está sementada hai que arrancalas e por suposto o comercio de
patacas que non veñan embolsadas doutras zonas do país ou doutros países.
Dentro deste contexto o xoves día 30 de marzo pola mañá entre os
concellos coruñeses de Pontedeume e Cabanas realizouse o primeiro
control do transporte de patacas que se vén realizando desde a entrada en
vigor da prohibición de mover este produto dentro da zona infestada pola
praga da Tecia solanivora.
Axentes da policía autonómica, acompañados de técnicos da Xunta,
rexistraron uns 40 vehículos (camións, furgóns e coches particulares) e
localizaron unha caixa de 20 quilos de patacas, que foron requisadas e
depositadas no camión estanco disposto pola Consellería do Medio Rural,
para a súa posterior destrución.
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Algo máis tarde, funcionarios autonómicos e efectivos da Garda Civil
realizaron unha inspección similar no municipio lucense de Xermade, onde
non se atoparon tubérculos.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Ante esta situación, os deputados que asinan solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:

1ª) Cantos controis se levan establecido para facer seguimento ao posible
transporte de patacas dentro dos límites marcados pola lei?
2ª) Cantos kg de pataca se levan incautados nos controis da pataca?

Pazo do Parlamento, 4 de abril de 2017

Asinado dixitalmente por:
José Antonio Quiroga Díaz na data 06/04/2017 11:59:47
Jóse Manuel Pérez Seco na data 06/04/2017 11:59:58
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Á Mesa do Parlamento
Cristina Romero Fernández, María Antón Vilasánchez, Moisés Blanco Paradelo,
Isabel Novo Fariña, Marta Nóvoa Iglesias, Miguel Tellado Filgueira e Sandra
Vázquez Domínguez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta escrita.
A Deputación de A Coruña ten posto en marcha, pola área de Deporte, unha nova
edición da Campaña de Esquí para este ano 2017.
Na propia páxina web da deputación detallase en que consiste esta campaña:


O obxectivo desta campaña é fomentar o deporte entre os máis novos ao
mesmo tempo que compartan unha aventura turística.



Os beneficiarios desta campaña son os nenos e nenas de entre 10 e 14 anos
residentes en calquera municipio da provincia.



Un total de 500 rapaces e rapazas dos 93 concellos coruñeses participarán
nunha excursión a neve distribuídos en 5 quendas diferentes e gozarán dun
itinerario variado onde asistiran a clases de esquí con monitores especializados,
actividades nocturnas,concursos, festa de benvida e unha entrega final de
diplomas.



As viaxes inclúen o transporte, a estadía de 5 días en Leitariegos (León), as
actividades controladas con monitores, seguro,alugamento de material,
remontes mecánicos e todo o gasto ocasionado polo cursos programados.

Dende o Grupo Parlamentario Popular sorpréndenos que unha Institución de Galicia
como a Deputación de A Coruña non haxa optado por realizar a Campaña de Esquí na
única estación de montaña que temos en Galicia, a Estación de Montaña de Cabeza de
Manzaneda.
A Estación de Montaña de Cabeza de Manzaneda é a Unica estación de esquí de
Galicia, situada na Provincia de Ourense a 1.800 metros de altitude, aberta todo o ano
na que tamén se pode gozar do deporte e do turismo de natureza,que conta cunhas
infraestruturas superiores as de Leitariegos en León.

27032

Unha Estación de Montaña, a de Manzaneda, perfecta para desfrutar dun esquí
tranquilo para nenos e nenas. Con 19 pistas de esquí alpino,un circuíto de 5 Km. de
esquí de fondo e o maior snowpark da Cordilleira Cantábrica.
Por todo isto os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta para
resposta por escrito:

a súa

Que valoración fai a Xunta de Galicia sobre que a única Estación de Montaña de
Galicia (a de Cabeza de Manzaneda), non poda optar a ser o destino do Programa de
Esquí da Deputación de A Coruña cando ofrece mellores condicións que Leitariegos en
León?

Santiago de Compostela, 6 de abril de 2017

Asinado dixitalmente por:
Cristina Isabel Romero Fernández na data 06/04/2017 12:54:22
Maria Antón Vilasánchez na data 06/04/2017 12:54:33
Moisés Blanco Paradelo na data 06/04/2017 12:54:39
María Isabel Novo Fariña na data 06/04/2017 12:54:45
Marta Novoa Iglesias na data 06/04/2017 12:54:54
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 06/04/2017 12:55:02
Sandra Vázquez Dominguez na data 06/04/2017 12:55:10
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

José Manuel Pérez Seco e José Antonio Quiroga Díaz, 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 despoboamento no rural galego nos últimos anos está producindo un
desequilibrio territorial moi importante ao concentrarse a poboación na Galicia
costeira e nomeadamente nas cidades, nos seus contornos urbanos e no sistema
urbano intermedio, deixando un amplo territorio en proceso de avellentamento
demográfico e consecuente abandono.

Este despoboamento vese potenciado polo comportamento demográfico cun
crecemento vexetativo negativo, xunto a unha clara asimetría de servizos que
provoca condicións de vida con claro agravio comparativo respecto dos que
viven no ámbito urbano, factores aos que se lle suma unha baixa xeración de
emprego que expulsa ás persoas máis novas.

Poñer en marcha políticas transversais que teñan como obxectivo superar as eivas
e pexas que lastran o desenvolvemento dos sectores produtivos ligados ao mundo
rural, e que alicercen unhas condicións de vida que favorezan o crecemento
socioeconómico e cultural no rural é un obxectivo a acadar coa categoría de
preocupación principal para Galicia.

Recentemente tivemos coñecemento da elaboración dun plan específico por parte
da Xunta de Galicia para fixar poboación no rural dotado con 230 millóns de
euros procedentes de fondos europeos a través de 23 medidas encardinadas en
seis grandes eixes.

Por todas estas razóns e debido á importancia do orzamento disposto e do
obxectivo que se propón, os deputados que asinan preguntan:

1ª) Que actuacións vai poñer en marcha o Goberno galego cos 72 millóns de
euros procedentes dos fondos europeos para cohesión territorial, con
especificación da cantidade anual investida por medida e por ano ata o 2020?
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2ª) Que actuacións vai poñer en marcha o Goberno galego cos 10,3 millóns de
euros procedentes dos fondos fondos europeos para innovación e a formación,
con especificación da cantidade anual investida por medida e por ano ata o 2020?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

3ª) Que actuacións vai poñer en marcha o Goberno galego cos 35,5 millóns de
euros procedentes dos fondos europeos para a agricultura sustentable, con
especificación da cantidade anual investida por medida e por ano ata o 2020?

4ª) Que actuacións vai poñer en marcha o Goberno galego cos 41 millóns de
euros procedentes dos fondos europeos para a mellora da competitividade, con
especificación da cantidade anual investida por medida e por ano ata o 2020?

5ª) Que actuacións vai poñer en marcha o Goberno galego cos 7 millóns de
euros procedentes dos fondos para o impulso da cooperación, con especificación
da cantidade anual investida por medida e por ano ata o 2020?

6ª) Que actuacións vai poñer en marcha o Goberno galego cos 65 millóns de
euros procedentes dos fondos para a remuda xeracional, con especificación da
cantidade anual investida por medida e por ano ata o 2020?

Pazo do Parlamento, 31 de marzo de 2017

Asinado dixitalmente por:
Jóse Manuel Pérez Seco na data 06/04/2017 13:08:44
José Antonio Quiroga Díaz na data 06/04/2017 13:08:54
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

O acordo sobre as condicións de exercicio da actividade da frota española e
portuguesa nas augas de ambos países entre o Reino de España e a República
Portuguesa, supón unha importante desvantaxe competitiva para a frota española,
e así o vén manifestando o sector.

Por un lado, en canto a que a frota portuguesa pode traballar nas fins de semana,
mentres que a galega permanece amarrada. Pero por outro lado, tampouco ambas
frotas compiten nas mesmas condicións técnicas. Así, por exemplo, as
embarcacións lusas poden utilizar o denominado “tren de bolos” complementario
ao arrastre, pero os arrastreiros galegos teñen unhas condicións restritivas para o
seu emprego.

E isto é así, aínda que os espazos de traballo e mercados son os mesmos.

En decembro vencerá o acordo entre ambos países en vigor. Polo tanto, fanse
precisas reunións co sector, nas que os afectados poidan indicar e establecer os
aspectos que, ao seu criterio, deben ser tidos en consideración para ser obxecto
de revisión na elaboración do novo convenio.

Por todo isto, a deputada e o deputado que asinan solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:

1ª) Ten coñecemento o Goberno galego do punto no que están as negociacións
entre o Goberno de España e o de Portugal para a renovación do novo convenio
de pesca entre ambos países?

2ª) Cales foron os avances, de existir, das últimas xuntanzas realizadas do
Comité Luso Español de Pesquerías (COLEP)?
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es

27036

Grupo Parlamentario

3ª) Ten realizado o Goberno galego algunha xuntanza co sector?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

4ª) Trasladoulle o Goberno galego ao Goberno de España de maneira
contundente as propostas realizadas polo sector en Galicia?

Pazo do Parlamento, 3 de abril de 2017

Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 06/04/2017 14:15:11
Julio Torrado Quintela na data 06/04/2017 14:15:25
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Juan Manuel Díaz
Villoslada e Luis Manuel Alvarez Martínez, deputada e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
A Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e
atención ás persoas en situación de dependencia, que recoñece o dereito á
promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas dependentes,
mediante a creación dun Sistema para a Autonomía e Atención á
Dependencia SAAD. A partir desta lei, incluíuse o ciclo de Atención a
Persoas en Situación de Dependencia (TAPSD) nos institutos de FP Medio,
para que formasen e preparasen a futuros coidadores e coidadoras.
A día de hoxe, estes e estas profesionais formadas e os/as futuros/as
coidadores/as, non poden exercer a súa profesión: non se poden incluír nas
listas de contratación da Administración pública, non son recoñecidos os
seus méritos para puntuación, por non falar do intrusismo laboral.
A través do Real decreto 15/2010 de Galicia, do 4 de febreiro, polo que se
regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e
do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á
dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa Individual
de Atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos
competentes, tamén se desenvolve o contido curricular deste Ciclo Medio
de Formación Profesional e establécense funcións e tarefas do TAPSD.
Como, por exemplo, a Asistencia Persoal, que en Galicia atópase regulada
na Orde do 2 de xaneiro de 2012 publicada no DOG pola cal se desenvolve
o Real decreto 15/2010, e a cal se modificou posteriormente por medio da
Orde do 19 de abril de 2013, tamén publicada no DOG, e no Decreto
226/2012, do 18 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo
formativo de grao medio correspondente ao título de técnico/a en Atención
a Persoas en Situación de Dependencia. Artigo 6. Relación de
cualificacións e unidades de competencia do Catálogo nacional de
cualificacións profesionais.
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As Técnicas/os de Atención a Persoas Dependentes (TAPSD) son o
resultado de 2000 horas de formación académica, das cales 410 horas son
formación en centros de traballo, pero ao acudir ao mercado laboral estes e
estas profesionais acceden a contratos de "xerocultor/a" ou "coidador/a" e
mesmo de "peón non cualificado" por falla dun convenio sectorial
específico e por lagoas lexislativas. A estes e estas profesionais resultoulles
imposible anotarse nas listas de interinidade da Xunta de Galicia, non
atoparon a opción de indicar a súa titulación, e esta non lles serviu para
puntuar como formación adxacente para outras categorías profesionais.
É dicir, é un título que existe academicamente pero que laboralmente non
está recoñecido, non se rexistra no SEPE, nin no SPEG, por falta de
codificación específica a pesar do que poida parecer ao ver o rexistro de
certos convenios colectivos laborais.
No exercicio do seu traballo os convenios colectivos aos que se pode
acoller o/a TAPSD a falla dun propio que recoñezo a súa figura, a súa
titulación e as súas funcións e aptitudes profesionais, son o XIV Convenio
Colectivo xeneral de centros e servizos de atención a persoas con
discapacidade, ou ben o VI Convenio Colectivo marco estatal de servizos
de atención ás persoas dependentes e desenvolvemento da promoción da
autonomía persoal, publicado na Resolución do 25 de abril de 2012, da
Dirección Xeral de Emprego, ou ben no Convenio Colectivo do sector de
residencias privadas da terceira idade da Comunidade Autónoma de
Galicia.
Por todo o exposto, a deputada e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
1. A través de que categoría profesional poden acceder a un posto de
traballo na Administración pública galega, os/as Técnicos/as de
Atención a Persoas en Situación de Dependencia (TAPSD)?
2. Coñece o Goberno galego a problemática laboral das Técnicas/os de
Atención a Persoas en Situación de Dependencia (TAPSD)?
3. En caso afirmativo, que medidas ten previsto poñer en marcha para
garantir, na medida do posible, o recoñecemento na Administración
pública desta titulación?
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4. Ten previsto a Xunta de Galicia recoñecer para o acceso á función
pública galega, os méritos profesionais alcanzados no exercicio das
súas funcións como Técnicas/os de Atención a Persoas en Situación
de Dependencia?
5. Como prevé o Goberno galego impulsar o aceso ao mercado laboral
das Técnicas/os de Atención a Persoas en Situación de Dependencia
(TAPSD)?

Pazo do Parlamento, 5 de abril de 2017
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Juan Manuel Díaz Villoslada
Luis Manuel Alvarez Martínez
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 06/04/2017 17:33:21
Julio Torrado Quintela na data 06/04/2017 17:33:28
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/04/2017 17:33:32
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 06/04/2017 17:33:37
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Noela Blanco Rodríguez, Julio Torrado Quintela, Luis Manuel Alvarez
Martínez, Concepción Burgo López e Juan Manuel Díaz Villoslada,
deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
A escola inclusiva é un modo de concibir a educación e a función social do
centro escolar, para adecuar e mellorar a resposta educativa á diversidade,
recoñecéndoa e non asimilándoa. De tal forma que todo o alumnado ten o
mesmo dereito a acceder a un currículo culturalmente valorado, compartido
cos/coas compañeiros/compañeiras da mesma idade, opoñéndose a
calquera forma de segregación.
Deste xeito, unha escola para todos e para todas é unha escola onde todos e
todas teñen cabida indistintamente das súas características, dificultades e
ritmos no seu proceso de aprendizaxe, partindo da premisa de que calquera
alumno/alumna é educable nunha contorna ordinaria, respondendo non só
ás necesidades educativas dalgúns alumnos/as, senón ás de todos os/as
alumnos/as, sen discriminación de ningún tipo.
A escola debe ser un motor para crear comunidade, facilitando autonomía e
interdependencia ao alumnado, mediante estratexias innovadoras que
permitan o traballo educativo con todos e para todos nas aulas ordinarias.
Deben pois desenvolverse redes de apoio comunitarias que colaboren co
profesorado.
Varios son os factores que inflúen e condicionan o proceso de inclusión do
alumnado con discapacidade nas sesións de Educación Física. Estes
condicionantes pódense agrupar en cinco grandes categorías: escaseza de
recursos económicos, accesibilidade, descoñecemento da poboación con
discapacidade, condicionantes dos propios alumnos que presentan NEE e a
infravaloración da área de Educación Física.
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Ademais, a carencia de formación do profesorado neste ámbito pode
inducir a temores diversos como provocar lesións e ás consecuencias legais
que isto poida comportar.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Neste sentido é conveniente contar dunha maneira global cos/coas
fisioterapeutas, cuxa función non debe quedar reducida a realizar un
traballo individualizado no centro, senón a establecer unha colaboración co
profesorado de Educación Física.
Outra deficiencia detectada nos centros é a ausencia de especialista en
Actividade Física Adaptada nos equipos de asesoramento psicopedagóxico
ou equipos multiprofesionais.
Coa presenza regular dun especialista neste ámbito, a actitude inclusiva
dos/das docentes veríase reforzada e, por tanto, aumentaría tanto a calidade
docente como a seguridade do educador e educadora.
Este conxunto de condicionantes conforman unha realidade que pode
dificultar significativamente a inclusión efectiva e, polo tanto, a
participación activa do alumnado con necesidades educativas especiais nas
sesións de Educación Física. Consecuentemente é necesario que se adopten
medidas concretas para fomentar o deporte base e a práctica deportiva entre
as persoas con discapacidades e tamén para atender a todo o alumnado.
Requírense especialmente medidas de tipo organizativo e curricular,
axudando desta forma ao desenvolvemento profesional e a innovación
educativa, dado que a asunción da diversidade na sesión de Educación
Física, é un labor conxunto, na que todos os membros da comunidade
escolar deben estar implicados.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
1. Ten previsto poñer en marcha a Xunta de Galicia durante esta
lexislatura, medidas para fomentar de maneira especial a materia de
Educación Física no alumnado con discapacidade?
2. En caso afirmativo, en que consisten ditas medidas e cal é o
cronograma de posta en marcha do mesmo?
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3. Existe algún tipo de colaboración entre os e as fisioterapeutas do
Sergas, e o profesorado de Educación Física de cara a favorecer a
práctica da materia de Educación Física por parte das persoas con
discapacidade?
4. Que iniciativas ten posto en marcha o Goberno galego durante os
derradeiros catro anos para a formación do profesorado de Educación
Física para mellorar as súas prácticas e metodoloxía con alumnos/as
con distintas discapacidades?
5. Cal é o número de profesores e profesoras de apoio nos centros
educativos públicos da nosa Comunidade Autónoma, para fomentar
que se reforcen as sesións de Educación Física nas que hai alumnos/as
con discapacidade?

Pazo do Parlamento, 5 de abril de 2017
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Luis Manuel Alvarez Martínez
Concepción Burgo López
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 06/04/2017 17:44:07
Julio Torrado Quintela na data 06/04/2017 17:44:13
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 06/04/2017 17:44:17
Maria de la Concepción Burgo López na data 06/04/2017 17:44:22
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/04/2017 17:44:26
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María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado, pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita.

A política pesqueira común baséase en tres principios básicos: recoñecemento dos
dereitos históricos de pesca nas augas comunitarias, o criterio de conservación dos
recursos mariños e do principio de estabilidade relativo. Os totais admisibles de
capturas (TAC) son límites de captura que establecido para a maioría das poboacións de
peixes de interese comercial.

A Comisión está preparando propostas baseándose nas opinións de científicos dos
órganos consultivos, como o CIEM e do CCTEP sobre a situación das poboacións. Os
TAC para a maioría das accións son definidas por ano polo Consello de Ministros de
Pesca (cada dous anos de poboacións de profundidade). Os TAC son compartidos entre
os países da UE como cotas nacionais de aplicación do principio de estabilidade
relativa.

A entrada na Unión Europea, do Reino Unido, Dinamarca e Irlanda condicionaron a
política de pesca e, sobre todo, a posta en común das posibilidades pesca.

O principio de estabilidade relativa foi entón xustificado polas necesidades tres rexións
especiais altamente dependentes da pesca: Escocia, Grenlandia e a costa de Irlanda.

Cando sexa firme o abandono do Reino Unido da Unión Europea só quedará unha das
tres rexións, xa que a Grenlandia deixou a Unión Europea en 1982. O abandono da
Unión Europea polo Reino Unido pode ser unha oportunidade de adaptar a política de
pesca a unha realidade moi diferente que tiña en 1983. A xestión pesqueira mudouse
cara a un enfoque ecosistémico que non había naquel momento, e as dependencias de
pesca tamén cambiaron considerablemente.

A obriga de desembarcar todas as capturas tamén afectará ao sistema de cotas como está
a traballar ata agora, e a revisión do principio de estabilidade relativa é necesaria.
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A retirada do Reino Unido, un dos países que máis se ten beneficiado do sistema de
asignación de posibilidades de pesca co principio de estabilidade relativa podería ser a
oportunidade de revisar este punto de vista e modificar o sistema de xestión por TAC e
cotas, tendo en conta as novas dependencias socieconómicas da pesca en todos os países
e o seu impacto sobre esta sistema obrigatorio de desembarcar toda a pesca.
Partido dos
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de Galicia

Por todo iso a deputada e o deputado que asinan solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:

1ª) Ten realizado o Goberno galego algunha xestión con Goberno de España para
solicitarlle que demande ante a Unión Europea que, nos axustes efectuados cando o
Reino Unido abandone efectivamente a Unión Europea, inclúa modificar o principio de
estabilidade relativa na política pesqueira común de xeito que teñan en conta a especial
dependencia da pesca dos diferentes países que existen na actualidade, outros principios
como a diferente produtividade e a imposición de que non haxa descartes nos totais
admisibles de captura e cotas?
2ª) Ten realizado o Goberno galego algunha xestión co Goberno de España para
solicitarlle que demande ante a Unión Europea maior flexibilidade en relación ao
problema que supón a prohibición dos descartes, así como
especies de
estrangulamento?
3ª) Ten realizado o Goberno Galego algunha xestión co Goberno de España para
solicitarlle que demande ante a Unión Europea a firma dun acordo pesqueiro entre UE e
Reino Unido?
4ª) Ten realizado o Goberno Galego algunha xestión co Goberno de España para
solicitarlle que demande ante a Unión Europea que nos TACs se teñan en consideración
criterios ecosistémicos?

Pazo do Parlamento, 4 de abril de 2017

Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 06/04/2017 17:44:02
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Julio Torrado Quintela na data 06/04/2017 17:44:14
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Abel Losada Alvarez, José Manuel Pérez Seco e Juan Manuel Díaz
Villoslada, deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta por escrito.
Para as e os socialistas galegos, o novo decreto polo que se regula o
réxime de contratación de persoal investigador laboral da Administración
da Comunidade Autónoma de Galicia, manexado pola Xunta de Galicia,
segue sen resolver un problema fundamental nun sistema de investigación,
como é a estabilidade das e dos investigadores.
Os contratos son por un máximo de cinco anos e asociados a un proxecto
específico de investigación. Déixase aberta a porta ás renovacións, pero
condicionadas sempre a que o proxecto de investigación teña unha
duración maior, ou a que se concedan prórrogas.
Trátase polo tanto de evitar, con este decreto que as e os traballadores
xeren dereitos de continuidade. É imprescindible sinalar que a
inestabilidade dos contratos é incompatible coa realización de proxectos de
investigación relevantes; e incluso, en moitos casos, cos requisitos legais
das convocatorias públicas de axudas á investigación que son a fonte
principal de financiamento dos proxectos.
Non estamos en contra da avaliación da carreira investigadora das e dos
nosos investigadores, pero non podemos aceptar un trato discriminatorio
fronte ao conxunto das e dos traballadores públicos. Un sistema público de
investigación non soporta que unha vez que se acredita convenientemente a
capacidade, as e os investigadores estean pendentes de avaliacións
continuas, especialmente por que o seguimento dos contratos e proxectos
de investigación, é un proceso que se realiza por parte dos organismos que
conceden o financiamento (en moitos casos organismos públicos).
É imprescindible de cara a elaboración de este decreto que unha vez
avaliada a solvencia académica, profesional, técnica e científica do persoal
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investigador público, se regulen as prazas e os requisitos de acceso como o
resto dos traballadores públicos.
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Estamos falando de investigadores que obteñen os recursos económicos
necesarios para o desenvolvemento dos seus proxectos e que formando
persoas mozas licenciadas e doutores; con todo, segue sen ofrecerse unha
vía axeitada de estabilización.
Falamos de profesionais coas características adecuadas ao previsto na Lei
da ciencia, doutores con experiencia en investigación científica que se
incorporaron nunha convocatoria pública e que superaron o período de
incorporación demostrando a súa capacidade en avaliacións realizadas de
acordo con criterios profesionais e regulados por esa mesma lei.
Por todo o exposto, os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Considera posible o Goberno galego consolidar un sistema de
investigación de calidade sen a participación activa das e dos
investigadores no deseño do mesmo?
2. Considera que na elaboración do decreto polo que se regula o réxime de
contratación de persoal investigador laboral da Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia estanse tendo en conta as opinións das e
dos investigadores afectados?
3. Téñense producido contactos cos diferentes colectivos de investigadores
afectados?
4. Cales teñen sido os resultados destas reunións?
5. En que se basea o Goberno galego para considerar necesario discriminar
negativamente ás e aos investigadores privándolles da posibilidade de ter
estabilidade laboral?
6. Que medidas vai tomar o Goberno galego para compensar a falta de
atractivo da profesión de investigador como consecuencia desa
discriminación?
7. Considera que o proxecto de decreto permite garantir a continuidade das
carreiras profesionais das e dos investigadores xa avaliados?
8. Considera que o proxecto de decreto permite garantir que as e os
investigadores do sistema galego podan desenvolver e consolidar proxectos
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e equipos de investigación, coa incorporación de novas e novos estudantes
pre-doutorais e doutorais?
9. Que medidas vai tomar o Goberno galego para compensar a perda de
competitividade das e dos investigadores galegos ao non poder concorrer a
un gran número de convocatorias por la temporalidade dos seus contratos?
Pazo do Parlamento, 6 de abril de 2017
Asdo.: Abel Losada Alvarez
José Manuel Pérez Seco
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Abel Fermín Losada Álvarez na data 06/04/2017 17:52:20
Jóse Manuel Pérez Seco na data 06/04/2017 17:52:27
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/04/2017 17:52:34
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Patricia Vilán Lorenzo, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta por escrito.
O Ministerio Fiscal, órgano de relevancia constitucional e con personalidade
xurídica propia, responde exclusivamente a criterios de legalidade,
obxectividade, imparcialidade e independencia, polo que se deben evitar
inxerencias no seu traballo. Ningún goberno debería pretender tutelalo
dirixindo as súas investigacións e o senso do seu proceder.
Esta é a teoría, mais, por desgraza, a práctica é outra ben diferente: o actual
ministro de Xustiza, Rafael Catalá, leva xa tres fiscais xerais do Estado (un
por ano) ata que atopou a “correa de transmisión” perfecta que buscara sen
éxito ao longo destes anos; tanto é así, que recentemente ten relevado a 35
titulares de órganos clave do ministerio público, algúns tan sensibles como as
xefaturas da Fiscalía Anticorrupción ou da Audiencia Nacional.
Ao anterior hai que unir que o artigo 324 da Lei de axuizamento criminal
establece que as dilixencias de instrución se practicarán durante o prazo
máximo de 6 meses dende a data do auto de incoación do sumario ou das
dilixencias previas -18 meses se fose complexa e que podería ser prorrogada
por igual ou inferior prazo-, o que vai ter un efecto adverso para conquerir
clarexar os feitos delitivos e aos seus responsables. Como advirte a propia
asociación “Unión Progresista de Fiscais”, a lei (...) determinará a
impunidade dunha boa parte deles como consecuencia do establecemento
dun prazo taxado de instrución. Porque o certo é que se corre o risco de que
este artigo provoque de facto unha amnistía para as tramas de corrupción nos
xulgados.
A maiores, o Goberno esquece a insuficiencia de medios persoais e materiais
dos xulgados en xeral e da Fiscalía en particular. E isto pode provocar unha
amnistía para as tramas de corrupción e a impunidade dos responsables. O
propio Goberno galego debería esixirlle ao Goberno do Estado o incremento
efectivo dos medios materiais e humanos dos que dispón o Ministerio Fiscal,
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moi especialmente os da Fiscalía contra a Corrupción e a Criminalidade
Organizada, e, de paso, cumprir o propio Decreto 124/2014, do 11 de
setembro, en canto ao número de oficinas e á ratio ideal por Fiscalía.
Partido dos
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
1. Cal é a opinión do Goberno galego sobre o relevo polo Fiscal Xeral do
Estado de 35 titulares de órganos clave do Ministerio Fiscal, como as
xefaturas da Fiscalía Anticorrupción ou da Audiencia Nacional?
2. Coincide o Goberno galego coas declaracións da asociación “Unión
Progresista de Fiscais”, relativas a que o artigo 324 da Lei de
axuizamento criminal vai provocar de facto unha amnistía para as
tramas de corrupción nos xulgados?
3. Vaille esixir o Goberno galego ao Goberno do Estado o incremento
efectivo dos medios materiais e humanos dos que dispón o Ministerio
Fiscal, moi especialmente os da Fiscalía contra a Corrupción e a
Criminalidade Organizada?
4. Estase a cumprir en Galicia o Decreto 124/2014, do 11 de setembro?

Pazo do Parlamento, 6 de abril de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 06/04/2017 18:05:45
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 06/04/2017 18:05:52
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 06/04/2017 18:05:57
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José Antonio Quiroga Díaz e José Manuel Pérez Seco, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta escrita.

Co motivo da entrada de España na Unión Europea en 1986 iniciouse unha etapa
para o rural galego marcada polas directrices que emanan desde Bruxelas e que
dalgunha maneira diversos aspectos produtivos.

A gandaría en xeral e o sector lácteo en particular viuse sacudida polas
directrices europeas que marcaron o camiño a seguir e o grado de especialización
do sector. O mesmo pasou con outro tipo de cabanas gandeiras como o porcino,
ovino, caprino, cabalar . . . etc.

O marco legal e as características produtivas quedaron baixo os parámetros
europeos non só na gandaría, senón tamén para tódolos aspectos da agricultura
(viño, patacas, froiteiras, horta ... etc), silvicultura e medioambiente entre outros.

As ditas directrices pasaron a marcar os parámetros de produción, produtividade
e mercado que provocaron unha auténtica reestruturación do sector primario
galego e de todo o rural en xeral.

En contraprestación Galicia conta con importantes achegas económicas para
adaptar, modernizar e viabilizar o sector primario galego.

O 29 de marzo deste ano, o Reino Unido, convértese no primeiro Estado na
historia da Unión Europea que inicia os trámites para abandonar a organización,
invocando o artigo 50 do Tratado de Lisboa.
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Ábrese un proceso negociador entre a Unión Europea e o Reino Unido que vai
ser longo, complexo e intenso. Aínda que a negociación será bilateral entre a
Unión Europea e o Reino Unido, todos os países están desenvolvendo estratexias
que minimicen os impactos da saída do Reino Unido, impactos que todo parece
indicar que serán negativos para o sector primario galego e para o rural en xeral.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

A Política Agrícola Común (PAC) entre outros cambios podería sufrir unha
mingua de aproximadamente 3.600 millóns de euros como consecuencia do
Brexit que fará que o orzamento comunitario global se reduza en 9.300 millóns
de euros.

Por iso, os deputados que asinan solicitan en resposta escrita contestación ás
seguintes preguntas:

1ª) Ten avaliado o Goberno galego o impacto no sector primario galego que vai
provocar a saída do Reino Unido da Unión Europea, nomeadamente o
mantemento da Política Agrícola Común?

2ª) Está a Xunta de Galicia facendo xestións co Goberno de España de cara á
negociación coa Unión Europea para o mantemento da PAC?

3ª) Que xestións e posicións está a defender o Goberno galego para minorar o
impacto do Brexit?

Pazo do Parlamento, 6 de abril de 2017

Asinado dixitalmente por:
José Antonio Quiroga Díaz na data 06/04/2017 18:07:27
Jóse Manuel Pérez Seco na data 06/04/2017 18:07:36
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José Antonio Quiroga Díaz e José Manuel Pérez Seco, deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta escrita.

Desde finais do século pasado o sector vitivinícola galego ten experimentado
unha evolución positiva tanto desde a perspectiva cuantitativa como
nomeadamente cualitativa, ata situar os nosos caldos nas mellores mesas e
mercados do mundo.

Neste percorrido na procura da calidade dos nosos viños ten moito que ver a
implicación de viticultores, adegueiros e os Consellos Reguladores das
Denominacións de Orixe que ao fin e ao cabo son actores principais na
revitalización deste cultivo.

As producións máis senlleiras repartidas entre centos de adegas, concéntranse
arredor das cinco denominacións de orixe existentes en Galicia: Monterrei, Rías
Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro e Valdeorras.

Cada unha destas denominacións teñen as súas particularidades climáticas e
edafolóxicas que lle confiren aos seus viños aspectos claramente diferenciadores
e con personalidade propia, convertendo así a diferenza nunha virtude á hora de
buscarlle mercado aos caldos de cada denominación.

As diferenzas e matices nos viños tamén nos remiten ás diferenzas en canto ás
dificultades ou facilidades para o cultivo, tecido sociodemográfico, accesos,
infraestruturas. . . .etc.

Por estes aspectos os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas:
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1ª) Cal é o número de viticultores en cada unha das denominacións de orixe de
Galicia?

2ª) Cal é a evolución do número de viticultores nos últimos cinco anos (entre
2011 e 2016 ou similares) por denominación de orixe?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

3ª) Cantos viticultores a tempo completo (ou dedicación principal), hai en cada
unha das denominacións de orixe?

4ª) Cantas adegas rexistradas existen en cada denominación?

Pazo do Parlamento, 6 de abril de 2017
Asinado dixitalmente por:
José Antonio Quiroga Díaz na data 06/04/2017 18:17:18
Jóse Manuel Pérez Seco na data 06/04/2017 18:17:27

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

27055

Grupo Parlamentario
Á Mesa do Parlamento

Partido dos
Socialistas
de Galicia

María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado pertencentes
ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral escrita.

En resposta escrita do 30 de xaneiro de 2015 o Ministerio de Agricultura, Pesca e
Alimentación e Medio Ambiente indicaba respecto das denominacións das zonas de
pesca, que non as entendía adecuadas, xa que confunden ao consumidor.

En relación a:


Subzona IX (Augas portuguesas) coas súas divisións a (Augas portuguesas
este), b (Augas portuguesas oeste), as capturas realizadas nas costas de Galicia
occidental, proceden de augas españolas e “augas portuguesas” indicaría que
teñen outra orixe.



División VIIIc (Golfo de Vizcaya Sur): Trátase do Mar Cantábrico.

O Ministerio ten enviada carta á Dirección Xeral de Pesca e Asuntos Marítimos da
Comisión Europea, solicitando cambios nas traducións oficiais de determinadas
subzonas e divisións, estando á espera de resposta.

Por todo isto, a deputada e o deputado que asinan solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:

1ª) Coñece o Goberno galego, a través do Goberno do Estado como van as xestións dos
cambios nas traduccións oficiais das zonas de pesca?

2ª) Ten coñecemento o Goberno galego da existencia de resposta á dita carta, no seu
caso, en que termos se recibiu?

3ª) Vai facer o Goberno galego algún tipo de xestión para evitar a confusión respecto á
orixe dos produtos do mar que está prexudicando aos pescadores galegos?
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Pazo do Parlamento, 3 de abril de 2017
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Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 06/04/2017 18:32:42
Julio Torrado Quintela na data 06/04/2017 18:32:56
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Á Mesa do Parlamento

Luca Chao Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido no artigo 157 do Regulamento
da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA, para a súa resposta ESCRITA,
relativa ao Decreto "XXX, do XXX, polo que se regula o réxime de contratación
de persoal investigador laboral da Administración da Comunidade Autónoma de
Galicia”.

Hai polo menos 17 anos que se comezaron a incorporar investigadoras e
investigadores ao sistema público non universitario en Galicia. Todas e todos
eles, con abundante experiencia e produtividade tal como acreditaban os procesos
competitivos en virtude dos que foron seleccionados, así como as avaliacións
periódicas as que foron sometidos durante o seguimento da súa actividade
investigadora. Esta incorporación supuxo a creación en Galicia da figura do
investigador a tempo completo, unha figura xa recoñecida noutros países, pero
inédita en Galicia que ata ese momento, só contaba con profesionais que
compaxinaban a investigación con outras actividades como a docencia na
universidade, a medicina, etc. A súa incorporación, sen embargo, non foi
acompañada dunha regulación da súa integración no sistema, senón que nestes
anos mantivéronse en diversas situacións, moitas delas sometidas á inestabilidade
laboral.
Como intento de regularizar a situación laboral dos investigadores en Galicia
xurde o proxecto de Decreto "XXX, do XXX, polo que se regula o réxime de
contratación de persoal investigador laboral da Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia” tramitado pola Dirección Xeral de Función Pública que
leva sobre a mesa dous anos. Así, temos entre mans unha nova versión que
lamentablemente non ten en conta as múltiples alegacións que dende 2015
membros do colectivo de investigadores de Galicia fixeron ás distintas versións,
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toda vez que entendían que este instrumento non ía máis que complicar a súa
tarefa investigadora e profundar na precariedade do sector. É dicir, que non
resolve o problema senón que o fixa e agrávao, sobre todo en seis puntos
esenciais:
1. Porque exclúe a posibilidade de que haxa investigadores estables na nosa
Comunidade, o que introduce unha discriminación negativa contra esa profesión.
É dicir, que o borrador presentado mantén o problema fundamental no seu artigo
6: os contratos son por 5 anos e asociados a un proxecto específico de
investigación, deixando aberta a porta ás renovacións pero condicionadas a que o
proxecto de investigación teña unha duración maior ou a que se concedan
prórrogas. Un artigo que resulta contrario á dignidade da profesión investigadora,
á finalidade de fomentar a investigación, e á normativa xurídica que defende a
estabilidade laboral. Se este Decreto segue adiante, os investigadores e
investigadoras que xa levan ata 17 anos traballando na Administración Pública
perderán os seus postos ou, no mellor dos casos, seguirán sendo sempre
traballadores temporais.
A temporalidade indefinida leva desvantaxes non só persoais de inseguridade e
ansiedade, senón tamén de participación en procesos administrativos, financeiros
e sociais incluíndo os propios do traballo investigador. Neste último apartado,
convén lembrar que na práctica totalidade das convocatorias públicas nacionais e
europeas de proxectos de investigación e de axudas para a contratación de
persoal requírese que a relación da investigadora ou investigador principal sexa
permanente ou se estenda ata a finalización do proxecto ou do contrato de persoal
solicitados. Resulta evidente, ademais, que a inestabilidade das investigadoras e
investigadores é incompatible coa realización de proxectos ambiciosos. É dicir, o
decreto reclama aos investigadores e investigadoras que cheguen a un nivel de
excelencia que o mesmo decreto obstaculiza.
Ademais, no artigo 7 establécense as condicións de extinción do contrato:
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“Os contratos realizados baixo algunha das modalidades anteriormente
indicadas poderán extinguirse por desistencia do órgano de contratación,
por dimisión do persoal investigador, ou como consecuencia dunha
avaliación negativa da actividade investigadora, segundo o disposto no
artigo 26 do presente Decreto. Así mesmo, os contratos poderán
extinguirse polas causas recollidas no Estatuto dos Traballadores.”

Isto supón que a estabilidade do persoal investigador vai estar supeditada
á dispoñibilidade orzamentaria do organismo contratante, así como ás
avaliacións propias, establecidas no artigo 26 con criterios arbitrarios e
pouco definidos, marcados pola propia parte contratante e non por
axencias externas ocupadas deste tipo de avaliacións. A esixencia continua
de avaliacións vai precisamente nesa mesma liña de aumentar a
inestabilidade, unha esixencia que resulta incompatible coa realización de
proxectos ambiciosos e mesmo cos requisitos legais das convocatorias
públicas que esixen que o contrato do investigador ou investigadora
principal teña unha duración superior á duración do proxecto. É imposible
que as avaliacións anuais acheguen información de interese posto que a
labor investigadora non acostuma rexistrar resultados en prazos tan curtos.
O borrador fala, ademais, de avaliacións propias, que desoen a labor de
avaliación continuada que xa realizan os organismos competentes como a
ANECA ou ACSUG, e fixando unha serie de criterios pouco claros.
2. Porque dificulta a capacidade de atracción e retención de talento en todas as
áreas de investigación fora do marco da Universidade. Galicia necesita talento,
pero unha parte importante está a irse ao estranxeiro; ademais, non se atrae
talento foráneo, nin se retén o formado aquí. Este Decreto, ao fixar a situación a
inestabilidade laboral, fai moi pouco atractivo o sector público galego.
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3. Porque obstaculiza captar recursos e persoal, imprescindibles para o traballo
dos investigadores. A investigación necesita captar recursos en procesos
competitivos para desenvolver os proxectos. Estes recursos proveñen de
Fundacións e de Axencias de promoción da investigación europeas, nacionais e
autonómicas. A maioría destas axudas esixen, loxicamente, que o investigador e
investigadora solicitante teña unha estabilidade laboral de duración igual ou
maior á do proxecto. O mesmo ocorre coas axudas para contratar investigadores
en formación e persoal técnico de apoio. Estes dous grupos de traballadores son
membros fundamentais dos equipos de investigación. Por tanto, a permanente
temporalidade proposta no Decreto obstaculiza o desenvolvemento do traballo
investigador.
4. Porque frea a capacidade de Galicia para avanzar, innovar e reverter beneficios
á sociedade. Moitos países teñen unha tradición investigadora e innovadora que
falta en Galicia. Con todo, quizais non sexa demasiado tarde se se aposta pola
investigación cun compromiso sincero. O proxecto de Decreto, por desgraza, non
contribúe a levar a Galicia a unha posición competitiva na sociedade moderna
que depende da tecnoloxía e do coñecemento.
5. O decreto abusa do termo investigador distinguido. A finalidade desta figura é
a de captar investigadores de renome a cambio dun salario e unhas condicións de
traballo e outros beneficios por encima dos que corresponden a un membro
ordinario do persoal de investigadores. É esa excepcionalidade, a que xustifica a
temporalidade do contrato, de forma similar aos contratos de alta dirección, na
Lei da Ciencia. Transformar esa figura nun mecanismo para contratar
investigadores ordinarios privándoos dos seus dereitos é un abuso.
6. O decreto esquece a necesidade de contar con persoal técnico de apoio ás
investigacións.
En definitiva, o borrador do decreto non vai mellorar a calidade da investigación
que se fai neste país, todo o contrario, toda vez que se consolida a precariedade
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laboral de investigadores e investigadoras que vén limitado o seu dereito a un
emprego estable e duradeiro.

Ante esta situación, o grupo parlamentar de En Marea presenta a seguinte
pregunta para a súa resposta ESCRITA:

1. Cales son os motivos polos que o novo borrador do decreto non incluíu as
alegacións do persoal investigador?
2. Por que o Goberno galego insiste en condenar ao persoal investigador á
precariedade laboral?
3. Por que non se consideran aptas as avaliacións das axencias específicas e se
vinculan os contratos a avaliacións propias?

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2017.

Asdo.: Luca Chao Pérez
Ánxeles Cuna Bóveda
Deputadas do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Luca Chao Pérez na data 07/04/2017 14:27:59
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María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 07/04/2017 14:28:12
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Partido dos
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de Galicia

Juan Manuel Díaz Villoslada, Abel Losada Álvarez, Patricia Vilán Lorenzo e
María Concepción Burgo López, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita.
No mes de marzo de 2016 a Consellería de Facenda iniciou a tramitación do proxecto
de Decreto polo que se regula o réxime de contratación de persoal investigador laboral
da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Na Proposición non de lei presentada polo Grupo Parlamentario Popular na sesión
plenaria do pasado 24 de xaneiro deste ano, na que se insta á Xunta de Galicia a aprobar
este decreto, sinálase que a finalidade desta norma é dotar a nosa Comunidade
Autónoma dun marco normativo que recolla a importancia que ten o capital humano
con maior formación de cara ao progreso e á mellora da calidade de vida dos cidadáns e
teña en conta as reiteradas demandas dos membros do colectivo de científicos españois
no estranxeiro e doutros colectivos sensibles ás devanditas demandas. Continúa
sinalando aquela proposición que Galicia non pode permanecer impasible ante o déficit
de persoal altamente formado en tarefas de I+D+i e TT … en aras de acadar un
crecemento intelixente, sostible e integrador …

Non obstante, precisamente colectivos de investigadores que veñen prestando servizos
con diferentes problemáticas laborais en centros de investigación dependentes da Xunta
de Galicia teñen presentado alegacións e mostrado as súas queixas a respecto deste
proxecto de decreto.

O colectivo de investigadores observa que o proxecto é incompatible precisamente co
desenvolvemento da carreira investigadora e cos obxectivos propostos nas avaliacións
que definirían a renovación de contratos. Denuncian que esta norma excluiría a
posibilidade de que a nosa Comunidade puidera contar con investigadores estables,
dificultando así a capacidade de atracción e retención de talento en todas as áreas de
investigación alleas á Universidades. En definitiva, subliñan, o decreto, na súa actual
redacción, frea a capacidade de Galicia para avanzar, innovar e reverter os beneficios da
investigación á sociedade.
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A falta de previsións sobre o persoal de apoio á investigación, a non clarificación entre
os supostos de axudas concedidas por outras institucións respecto dos proxectos
financiados con fondos propios, a falta de referencias nos contratos predoutorais á
realización da tese e, polo tanto, a súa imbricación coas universidades, ou esquecer a
traxectoria seguida pola propia Xunta de Galicia con relación aos investigadores
contratados con cargo a programas como Ángeles Alvariño, Parga Pondal ou Manuel
Colmeiro, son eivas graves que esixen reconducir e revisar o devandito proxecto de
decreto con urxencia.

Polo exposto, os deputados e as deputadas que asinan solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:

Ten previsto a Xunta de Galicia revisar con carácter urxente os termos do proxecto de
Decreto polo que se regula o réxime de contratación de persoal investigador laboral da
Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, de xeito que se poidan ter en
conta as principais inquedanzas do colectivo de investigadores?

Pazo do Parlamento, 7 de abril de 2017

Asinado dixitalmente por:
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 07/04/2017 16:56:57
Abel Fermín Losada Álvarez na data 07/04/2017 16:57:08
Patricia Vilán Lorenzo na data 07/04/2017 16:57:15
Maria de la Concepción Burgo López na data 07/04/2017 16:57:21
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita, relativa aos suplementos territoriais.

Estes días diversos medios de comunicación, tanto en Galiza como no Estado,
publican un auto do Tribunal Supremo do 10 de marzo deste ano, no que se lle da un
prazo de tres meses ao Ministerio de Enerxía para que concrete as cantidades que deben
devolver as persoas consumidoras dalgunhas Comunidades Autónomas, entre elas
Galiza, ás compañías eléctricas polos tributos autonómicos cobrados ao sector no ano
2013.

Anteriormente, en decembro de 2016, o Tribunal Supremo xa lle requirira ao
Ministerio para que, antes de xaneiro deste ano, facilitase a información sobre os
tributos autonómicos que gravasen as actividades ou instalacións destinadas ao
subministro eléctrico; en resposta a este requirimento, o Ministerio alegou que, en abril
de 2016, solicitara esta información ás propias Comunidades Autónomas, entre elas a
Galiza.

Por este motivo, o Grupo Parlamentar do BNG realiza as seguintes preguntas
para a súa resposta escrita:

Cal foi a información requirida polo Goberno do Estado, a respecto dos tributos
autonómicos á actividade eléctrica en Galiza?
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Cal foi a resposta da Xunta de Galiza?

Canto recadou a Xunta de Galiza pola ecotaxa, á actividade eléctrica, no ano
2013?

Canto recadou a Xunta de Galiza polo canon hidráulico no ano 2013?

Canto recadou a Xunta de Galiza polo canon eólico no ano 2013?

De se aplicar o demandado polo Tribunal Supremo, cal vai ser a defensa da
Xunta para que as persoas consumidoras de Galiza non teñan que pagar un suplemento
territorial sobre o recibo eléctrico?

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2017

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ana Belén Pontón Mondelo
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 07/04/2017 17:19:27

María Montserrat Prado Cores na data 07/04/2017 17:19:30

Ana Pontón Mondelo na data 07/04/2017 17:19:32

Xose Luis Rivas Cruz na data 07/04/2017 17:19:35

Olalla Rodil Fernández na data 07/04/2017 17:19:39

Noa Presas Bergantiños na data 07/04/2017 17:19:41
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
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María Dolores Toja Suárez e Julio Torrado Quintela, deputado e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta escrita.

A Secretaría Xeral de Pesca anunciou o día 4 de abril o peche provisional e
precautorio da pesqueira de xarda para as artes distintas de arrastre e cerco
da provincia de Pontevedra, cando a apertura da mesma se fixo a finais de
marzo. Este peche entraría en vigor, antes de cumprirse as 24 horas do seu
anuncio.

Hai que ter en conta, que unhas 40 embarcacións se viron afectadas, de
modo que tiveron que regresar do Cantábrico tras pescar, no mellor dos
casos unicamente cinco días.

Para estes desprazamentos foi preciso facer contratacións ou investimentos,
como pode ser o combustible. Pero é preciso ter en conta, que a actividade
pesqueira non deixa de ser unha actividade empresarial. E, como en toda
actividade empresarial faise precisa certa planificación. Sobre a base desta,
pódense facer, precisamente estes investimentos, contratacións, etc.

Hai que ter en conta que na Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión
do 29 de decembro de 2016 aprobouse a iniciativa 743 (10/PNC-000058),
co seguinte acordo:

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno
central para que asuma o compromiso de comunicar as resolucións sobre
peches precautorios ou definitivos das distintas pescarías reguladas no plan
de xestión do caladoiro nacional do Cantábrico e noroeste, como mínimo
con 48 horas de antelación á data e horario en que teñan efectividade e
sempre antes das 15.00 horas, para facilitar ás federacións de confrarías o
traslado delas aos profesionais do mar e/ou aos buques afectados.»
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Por todo isto, a deputada e o deputado que asinan solicitan en resposta
escrita contestación ás seguintes preguntas:
Partido dos
Socialistas
de Galicia

1ª) Ten realizado o Goberno galego algún tipo de xestión co Goberno
central para que as comunicacións se realicen de acordo co texto aprobado
na Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo, na súa sesión do 29 de decembro de
2016?

2ª) No caso que se tiveran realizo algún tipo de xestión, como explica o
peche realizado o día 4 de abril con menos de 24 horas de antelación?

3ª) Vai esixir o Goberno galego algún tipo de compensación ao Goberno
central polo peche realizado o día 4 de abril con menos de 24 horas de
antelación?

Pazo do Parlamento, 11 de abril de 2017

Asdo.: María Dolores Toja Suárez,
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 10/04/2017 12:11:18
Julio Torrado Quintela na data 10/04/2017 12:11:27
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María Luisa Pierres López, María Dolores Toja Suárez, Abel Losada
Alvarez, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Patricia Vilán Lorenzo e
Juan Manuel Díaz Villoslada, deputadas e deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto
no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
O orzamento do Estado dirixido ao programa específico de igualdade de
oportunidades entre mulleres e homes mantense en 19,7 millóns de euros,
a mesma cantidade que no 2016.
Para 2017 se suprimiron as transferencias específicas a entidades locais
para desenrolar programas de formación e fomento do emprego feminino e
aumenta o diñeiro destinado aos programas para incentivar os plans de
igualdade nas pequenas e medianas empresas ata situarse en 1,2 millóns de
euros. En 2016 se presupostaron 900.000 euros, pero a partida foi
suspendida como consecuencia dos recortes de Facenda, que provocaron
tamén a cancelación doutras dúas liñas de financiamento para igualdade.
O Grupo Parlamentario Socialista de Galicia, está altamente preocupado
pola falla de coherencia que amosa o Goberno, entre as declaracións
públicas en pro da loita pola igualdade e a realidade do presupostado para
poñer en marcha as políticas que presume defender.
Nun momento no que a crise azotou de forma irremediable aos pasos dados
en anos anteriores en pro dos dereitos laborais das mulleres, da conciliación
familiar, da corresponsabilidade, vénse a constatar que non só non se
consegue avanzar, senón que se está a retrasar de xeito consciente a posta
en marcha de todas estas medidas.
De nada serven as ponencias de igualdade, de violencia de xénero, se todas
as medidas que se formulan levar a cabo acaban soamente reflectidas en
papeis. Sen orzamentos que as acompañen, son palabras, nada máis.
Seguen a ser as mulleres as que gozan maioritariamente dos permisos de
maternidade. Elas as que seguen a pór en perigo as súas carreiras
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profesionais facendo uso (nun 92 %) das excedencias laborais por coidado
de menores. Elas as que son preguntadas no traballo polas súas
expectativas maternais. Elas as que son gravadas con salarios inferiores aos
dos homes no desenrolo de traballos de igual categoría profesional.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Non existe, probablemente, un feito de discriminación de carácter global e
mundial que afecte a máis persoas como é o colectivo das mulleres, o 50 %
da poboación mundial. Neste senso a Comisión sobre a condición xurídica
e social da muller lembraba a semana pasada que as "barreiras estruturais"
seguen lastrando a metade do planeta, con as consecuencias que elo
conleva para o desenrolo persoal das mulleres e da sociedade no seu
conxunto.
Ao ritmo actual, levaría 170 anos lograr a igualdade económica entre
homes e mulleres, segundo o último informe do Foro Económico Mundial
sobre brechas entre os dous sexos.
Este dato tan demoledor ponnos ante un problema cun carácter de extrema
urxencia. E o coñecemento do estancamento no apoio orzamentario do
estado para este ano 2017 á Igualdade constata que o noso país non
contribuirá ao rebaixe deses 170 anos nin á posta en práctica de moitas das
medidas de apoio anunciadas.
Falar dun incremento de 350.000 € no apoio á implantación dos plans de
igualdade nas pequenas e medianas empresas en todo o ámbito español, é
falar dunha contribución absolutamente ridícula. Nun país que conta con
1,2 millóns de empresas pequenas e medianas falar de axudas deste tipo de
contías e falar dunha incidencia de apenas 1€ por empresa.
A gravidade deste feito leva a que estas deputadas e estes deputados
formulen as seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
1. Cal é a opinión do Goberno galego sobre os orzamentos anunciados
polo Goberno do Estado para a Igualdade de oportunidades entre
homes e mulleres?
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2. Considera o Goberno galego que será suficiente o orzamento
anunciado polo goberno do Estado para mudar os graves problemas
de igualdade de oportunidades das mulleres en Galicia?
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 7 de abril de 2017
Asdo.: María Luisa Pierres López
María Dolores Toja Suárez
Abel Losada Alvarez
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Patricia Vilán Lorenzo
Juan Manuel Díaz Villoslada
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Luisa Pierres López na data 10/04/2017 12:47:42
María Dolores Toja Suárez na data 10/04/2017 12:47:47
Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/04/2017 12:47:52
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/04/2017 12:47:58
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/04/2017 12:48:00
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 10/04/2017 12:48:05
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Á Mesa do Parlamento

Partido dos
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Patricia Vilán Lorenzo, Raúl Fernández Fernández e María Luisa
Pierres López, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta por escrito.
O día 23 de marzo de 2017, o DOG publicaba unha resolución da
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, pola que se
aprobaban as bases da convocatoria dun concurso de fotografía chamado
“Entendendo as nubes”.
A explicación que se dá é que este tema ten como fin resaltar a enorme
importancia que revisten as nubes para o tempo, o clima e a auga,
“inspiración de artistas, poetas, músicos, fotógrafos e infinidade doutros
entusiastas ao longo da historia”, di a publicación. Por tal motivo, e para
motivar a concienciación e sensibilización da sociedade civil, a Dirección
Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático convocou o concurso
para todos os centros de educación infantil, primaria, secundaria e
formación profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, tendo como
premios un diploma acreditativo do resultado do concurso, unha cámara de
fotos para a primeira fotografía seleccionada en cada categoría e uns
prismáticos para as fotografías seleccionadas en segundo e terceiro.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
1. Cre realmente o Goberno galego que a mellor maneira para motivar a
concienciación e sensibilización da sociedade sobre o cambio
climático é a convocatoria dun concurso escolar sobre as nubes?
2. Cantos escolares galegos teñen participado no mesmo?
3. Que outras actividades que teñan como fin a concienciación e
sensibilización da sociedade sobre o cambio climático ten
desenvolvido ou vai desenvolver a Dirección Xeral de Calidade
Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio?
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4. Está este concurso dentro das medidas a adoptar pola consellería
dentro da Estratexia de loita contra o Cambio Climático?

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Pazo do Parlamento, 7 de abril de 2017
Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo
Raúl Fernández Fernández
María Luisa Pierres López
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Patricia Vilán Lorenzo na data 10/04/2017 12:50:04
Raúl Fernández Fernández na data 10/04/2017 12:50:09
María Luisa Pierres López na data 10/04/2017 12:50:15
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Á Mesa do Parlamento
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Noela Blanco Rodríguez e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
Toda a lexislación tanto a nivel estatal como a autonómica establece a
primacía das medidas de alternativa familiar para todas aquelas persoas
menores que se atopan en situación de desprotección.
A nivel estatal, a actual Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do
sistema de protección á infancia e á adolescencia, establece que nas
actuacións de protección dos menores deben primar as medidas familiares
fronte ás residenciais, as estables fronte ás temporais, e as consensuadas
fronte ás impostas. Igualmente establece no artigo 21.3 que “co fin de
favorecer que a vida do ou da menor desenvólvase nunha contorna familiar,
prevalecerá a medida de acollemento familiar sobre a de acollemento
residencial para calquera menor, especialmente para menores de seis anos.
Non se acordará o acollemento residencial para menores de tres anos salvo
en supostos de imposibilidade, debidamente acreditada, de adoptar nese
momento a medida de acollemento familiar ou cando esta medida non
conveña ao interese superior do ou da menor. Esta limitación para acordar
o acollemento residencial aplicarase tamén aos e ás menores de seis anos
no prazo máis breve posible. En todo caso, e con carácter xeral, o
acollemento residencial destes ou destas menores non terá unha duración
superior a tres meses”. Así mesmo, o Código Civil, no artigo 173 bis, tras a
modificación realizada pola mencionada lei, redefine as modalidades de
acollemento familiar en función da súa duración e obxectivos.
Na nosa comunidade, con arranxo ao disposto nos artigos 15.1 e 16.2 da
Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia, e en aplicación dos
principios reitores da actuación dos poderes públicos no exercicio das
funcións de atención e protección á infancia e a adolescencia, para a
adopción da medida de acollemento especifícase que se dará prioridade á
utilización do acollemento familiar sobre o residencial.
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No que atinxe aos acollementos familiares, de xeito adicional á normativa
vixente, a Consellería de Política Social está a aplicar a Circular nº 5/2010,
de data 25 de xuño de 2010, e a Instrución do 8 de marzo de 2012, sobre o
pago dos acollementos familiares.
Partido dos
Socialistas
de Galicia

Existe unha diferenza na retribución dos acollementos en función de se é
realizado pola familia extensa ou é un acollemento en familia allea,
supoñendo isto unha clara discriminación da familia extensa con referencia
a outros tipos de acollementos.
A compensación económica que se abona ás familias acolledoras é de 600
euros/mes por cada menor acollido menor dun ano, 400 euros/mes por cada
menor entre 1 e 3 anos, e de 240 euros/mes por menor entre 4 e 18 anos.
No caso de familia extensa, estas cantidades se modulan en función dos
ingresos da familia acolledora e do número de menores acollidos. A
administración, para determinar se unha familia extensa ten ou non dereito
á remuneración ten en conta o número de menores a acoller.
É dicir, o límite de ingresos aplícase progresivamente en función dos
menores que pasan a formar parte da unidade familiar. Así, é posible que
unha familia non teña dereito a unha remuneración se acolle a un só menor,
pero si se acolle ao segundo. Hai ademais unha incompatibilidade entre as
distintas axudas que perciben, como por exemplo, as pensións non
contributivas.
Por outra banda, respecto dos gastos puntuais, a Circular 1/2013, do 21 de
maio de 2013 regula o procedemento para a solicitude e xustificación de
cobertura daqueles gastos, derivados da atención de menores que están
baixo o sistema público de protección, que excedan dos deberes que
corresponden aos titulares da garda dos ou das menores e non estean
cubertos por outro programa ou sistema público. No apartado 3 desta
circular establécense como beneficiarios/as destes posibles gastos
extraordinarios as e os menores tutelados en acollemento familiar, en
familia extensa ou allea. A pesares do cal as familias acolledoras seguen
sen poder dispor en todo momento de axudas da administración para poder
facer fronte a determinados gastos que non están cubertos: gastos
odontolóxicos ou oftalmolóxicos, desprazamentos regulares a puntos de
encontro para realizar visitas cos proxenitores, clases de reforzo en
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nenos/nenas con problemas de aprendizaxe, excursións ou viaxes de fin de
curso de certa contía …

Partido dos
Socialistas
de Galicia

Os puntos de encontro familiar son sete para toda a comunidade galega,
claramente insuficientes se temos en conta que se dan casos nos que as
familias teñen que percorrer longas distancias cos menores, o que implica
que os nenos e nenas perdan horas lectivas e teñan problemas para realizar
as tarefas escolares, engadindo ademais a carga emocional e o cansazo, o
que lles chega a supoñer trastornos do soño.
Hai que recordar que as e os menores en acollemento permanente teñen a
consideración de fillos, para os efectos de recoñecer a condición de familia
numerosa, e por tanto, aplícanselles os beneficios establecidos para as
devanditas familias no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia; as
familias que acollen menores en situación de tutela ou garda gozan de
exención total de pago por acceso ás escolas infantís 0-3 dependentes da
Administración autonómica. Ademais, teñen a posibilidade de acceder a
unha praza nas devanditas escolas en calquera momento do curso, se o
acollemento fose iniciado con posterioridade ao peche do prazo de
solicitude; son usuarias ou usuarios gratuítos dos comedores escolares
dependentes da consellería con competencias en materia de educación,
mentres cursen o ensino básico e o segundo ciclo de educación infantil, sen
embargo se por zona lles corresponde un centro concertado, os servizos de
comedor deben ser abonados polas familias.
Ademais, estanse producindo casos nos que os criterios dos técnicos e
técnicas de menores difiren non só dunha provincia a outra, senón que
entre os diferentes equipos da mesma provincia levan a cabo actuacións e
consideracións diferentes, o que leva a unha distorsión das normas e unha
indefensión por parte das familias
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
1. Ten previsto a Xunta de Galicia mudar os criterios establecidos nas
circulares da Consellería de Política Social, para que nos casos de
acollementos de menores as prestacións económicas non dependan
das rendas familiares nin de se existen ou non vínculos de
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parentesco entre os/as acolledores e os/as menores?
2. En caso afirmativo, cando ten previsto levar a cabo estes cambios?
3. Que xestións levou a cabo o Goberno galego co de España para
deixar de descontar das pensións non contributivas a contía por
menor acollido en familia extensa?
4. Estanse abonando en todos os casos nos que as familias en
acollemento extenso o solicitan e xustifican convenientemente, os
gastos extraordinarios puntuais dos menores en familias de
acollemento cuxo procedemento para a solicitude e xustificación de
cobertura aparecen regulados na Circular 1/2013, do 21 de maio de
2013?
5. En caso negativo, cales son os motivos de que non se estean
abonando todos os gastos extraordinarios das ou dos menores
acollidos en familia extensa?
6. Ten previsto o Goberno galego incrementar durante o ano 2017 os
puntos de encontro familiar?
7. Nos casos puntuais nos que ás e aos menores en acollida se lles
asigne un centro escolar concertado, ten previsto a Xunta de Galicia
abonar os gastos do servizo de comedor?
8. Coñece o Goberno galego a existencia de casos nos que os
diferentes criterios dos técnicos e técnicas de menores en
acollemento, provoque que para un mesmo caso se estean poñendo
en marcha actuacións diferentes?
9. En caso afirmativo, que medidas vai a poñer en marcha o Goberno
galego para unificar os criterios técnicos?

Pazo do Parlamento, 6 de abril de 2017
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 10/04/2017 13:21:11
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Julio Torrado Quintela na data 10/04/2017 13:21:16
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Noela Blanco Rodríguez, Luis Manuel Alvarez Martínez, Abel Losada
Alvarez e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
O Ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, entregou o pasado día 4 de
abril á presidenta do Congreso, Ana Pastor, o Proxecto de orzamentos
xerais de 2017 que, a diferenza doutros exercicios, comezará a súa
tramitación parlamentaria ben comezado o seu ano de aplicación.
Ao tratarse da lei máis importante que un goberno promulga nun ano, ao
determinar a súa política na maior parte dos ámbitos, e ademais ser a base
sobre a que se moverá a economía do Estado, é habitual que a súa
tramitación teña un ampla cobertura nos medios de comunicación. Pola
repercusión que teñen tamén para Galicia, a CRTVG soe facer un
seguimento informativo da tramitación dos orzamentos do Estado dende a
súa presentación como proxecto (analizando as partidas destinadas a nosa
comunidade), ata a aprobación do mesmo.
Nas emisións dos informativos do 4 de abril, a TVG realizou unha visión
sesgada e partidista dos mesmos, así como unha clara manipulación dos
datos referidos aos orzamentos destinados a proxectos en Galicia,
destacando que somos a segunda comunidade en investimento per cápita,
cando o realmente salientable é que para Galicia son os de menor contía
dende o ano 2004. Os e as socialistas temos denunciado en numerosas
ocasións que esta manipulación a que nos ten acostumados a TVG lastra a
súa calidade, impide unha xestión eficaz da mesma, e desnaturaliza a súa
misión democrática.

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

27081

Grupo Parlamentario

Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:

Partido dos
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de Galicia

1. Que valoración fai a CRTVG da cobertura informativa que a TVG
realizou o día 4 de abril sobre a presentación do Proxecto de
orzamentos do Estado?
2. Considera a CRTVG que a información que se deu nos telexornais do
día 4 de abril sobre a repercusión dos orzamentos do Estado para
Galicia, cumpriu cos criterios de imparcialidade política que se lle
presupoñen a unha canle pública?
3. Cantos segundos de espazo informativo se dedicou nos informativos
do mediodía e do serán á valoración da repercusión dos orzamentos
do Estado por parte de cada grupo político?
4. Ten previsto a CRTVG poñer en marcha algún mecanismo para evitar
que se volvan a repetir nos telexornais da TVG episodios de
manipulación informativa?
Pazo do Parlamento, 6 de abril de 2017
Asdo.: Noela Blanco Rodríguez
Luis Manuel Alvarez Martínez
Abel Losada Alvarez
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noela Blanco Rodríguez na data 10/04/2017 13:55:11
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 10/04/2017 13:55:16
Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/04/2017 13:55:35
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gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo, Olalla Rodil
Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita, relativa a coñecer que é considerado interese
público por parte do goberno galego no intento de venda das centrais do río Xallas por
parte de Ferroglobe

Despois dun longo período de incerteza no que o grupo Ferroglobe declarou
publicamente a súa intención de vender as centrais hidroeléctricas que explota no río
Xallas, intención que mesmo comunicou á bolsa, puidemos coñecer o pasado domingo
9 de abril de 2017 novos feitos que confirman a súa intención. Deste xeito, coñeceuse o
preacordo asinado o sábado 8 de abril entre a empresa e os sindicatos UGT-FICA,
Industria CC.OO, USO e SU que consiste nun denominado Plan Industrial 2017-2025
fundamentado na especulación e venda dun recurso do pobo galego. Na propia nota de
prensa enviada por Ferroglobe instaban á administración “para que apruebe con la
máxima diligencia todas las autorizaciones necesarias para poder acometer el Plan” e
que para enfrontar o teórico investimento “precisa de fondos extraordinarios que
solamente pueden provenir de la venta de los activos hidroeléctricos que actualmente
posee el Grupo y que han dejado de tener su sentido original y con ello su carácter
indispensable”. Alén disto, diferentes declaracións por parte da empresa indicaron que
nos seguintes días presentarían unha proposta á Xunta de Galiza.
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Os traballadores e traballadoras de Cee-Dumbría e o seu comité de empresa
rexeitan de forma unánime o acordo de elites asinado en Madrid. Non en van, cómpre
recordar que máis 75% dos delegados e delegadas sindicais de toda Galiza nas
diferentes empresas da multinacional están en contra do proceso de venda das centrais,
contando ademais co apoio de alcaldías e da veciñanza das comarcas afectadas. Cómpre
tamén recordar que Ferroatlántica explota as centrais a cambio do mantemento da
produción industrial e dos postos de traballo na Costa da Morte, que ten recibido
grandes beneficios desta situación e que a cambio ten aplicado un modelo de
explotación absolutamente neocolonial no que esquilma os nosos recursos a cambio de
cero investimentos na modernización da empresa e a cambio de incumprir
sistematicamente todos os acordos de creación de emprego, polo que o grupo
parlamentar do Bloque Nacionalista Galego rexeita toda credibilidade por parte das
cuestións referidas por Ferroglobe e entende que o que se agocha é unha operación de
desmantelamento e o financiamento dunha empresa privada con base nos nosos recursos
colectivos a cambio de promesas baleiras.
O Parlamento aprobou xa a comezos do ano 2016 por unanimidade unha
iniciativa do BNG que recolle a imposibilidade da segregación entre actividade
industrial e explotación eléctrica, tal como ademais ten ditaminado tanto o Tribunal
Superior de Xustiza de Galiza coma o Tribunal Supremo. Diante dos novos
acontecementos coñecidos desde outubro de 2016 e diante da falta de claridade por
parte da Xunta de Galiza e a situación de incerteza, a mobilización social e política
trouxo de novo ao Parlamento Galego esta cuestión e na Comisión 6ª, Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 2 de decembro de 2016, adoptáronse
acordos na mesma liña. Polo tanto, o grupo parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
entende que o goberno galego debe manter a negativa a autorizar a venda das centrais
hidroeléctricas salvagardando un recurso fundamental para o desenvolvemento da
comarca e que non hai razóns para manter outra posición.
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Por todo o exposto, formulamos as seguintes preguntas para a súa resposta
escrita:
- Que postura ten o goberno galego diante da petición de autorización de venda
dos activos hidroeléctricos do río Xallas?
- Entende o goberno galego que hai circunstancias para mudar o concepto de
interese público que recoñecen os documentos concesionais das centrais e as sentenzas
posteriores? Cales?
- Comparte o goberno galego as afirmacións de Ferroglobe de que os activos
hidroeléctricos e as condicións da concesión deixaron de ter o seu sentido orixinal e
polo tanto o seu carácter indispensábel?
- Considera o goberno galego que hai razóns xustificativas para autorizar a
especulación e venda dun recurso público?
- Considera o goberno galego que a produción das centrais hidroeléctricas xa
non é rendíbel economicamente? En base a que datos?
- Ten algunha garantía o goberno galego de que Ferroglobe estea en condicións
de cumprir algunha das promesas recollidas no seu plan de desmantelamento?
- Reuniuse ou vaise reunir o goberno galego co comité de empresa con data
posterior ao 8 de abril de 2017?
- Reuniuse ou vaise reunir o goberno galego coa empresa con data posterior ao 8
de abril de 2017? Coñecía as súas intencións con anterioridade?
- Garante o goberno galego o peche de ciclos produtivos no marco galego a raíz
do acordo proposto pola empresa?
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Santiago de Compostela, 10 de abril de 2017

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ana Belén Pontón Mondelo
Olalla Rodil Fernández
Xosé Luis Rivas Cruz
Montserrat Prado Cores
Luis Bará Torres
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 10/04/2017 17:36:15

María Montserrat Prado Cores na data 10/04/2017 17:36:18

Ana Pontón Mondelo na data 10/04/2017 17:36:21

Xose Luis Rivas Cruz na data 10/04/2017 17:36:23

Olalla Rodil Fernández na data 10/04/2017 17:36:25
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Xosé Luis Bará Torres na data 10/04/2017 17:36:28
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón
Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para a súa resposta escrita.

O "Castelo de Ameixenda é unha fortaleza levantada durante o reinado de
Carlos III, no século XVIII.
Construído nunha península de 33.000 metros cadrados, sobre acantilados
de 3,5 de alto, foi gardián da ría de Corcubión durante décadas.
A súa primeira pedra colocouse en 1740, e bautizárono «do Príncipe» na
honra do futuro rei Carlos IV. A obra foi proxectada polo enxeñeiro Llovet e rematada
por Carlos Lemaur.
O 17 de outubro de 1994, o Castelo do Príncipe era declarado Ben de
Interese Cultural na categoría de monumento. Cinco anos despois, o 17 de novembro de
1999, o Bng de Cee presentaba unha moción destinada a que se cumprira a lei do
patrimonio histórico-artístico con respecto ao Castelo do Príncipe.
Esta iniciativa facía referencia, entre outras cuestións, á obrigatoriedade dos
propietarios de abrir o edificio ao público catro veces ao mes, e á obriga do Concello de
protexer, defender, realzar e dar a coñecer o valor cultural do citado castelo.
Non foi aquela a única ocasión na que o Bng se interesou polo asunto, mais
nada cambiou desde a súa declaración, o Castelo segue pechado, o que claramente

27089

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

supón, a mais do incumprimento da devandita lei, a perda dun atractivo turístico no
pobo importantísimo.
Hoxe por hoxe, tanto no que ten a ver co pobo de Cee como coa comarca, o
turismo supón unha importante actividade económica, polo que perder ese atractivo é
tamén perder unha fonte de ingresos nos locais de hostelería, restauración e ocio do
pobo, que claramente se beneficiarían das visitas ó monumento.
O patrimonio histórico e cultural do noso concello está a ser esquecido e
desaproveitado ano tras ano e goberno tras goberno.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
- Que pensa facer a Xunta de Galicia co Castelo de Ameixenda, para que
sexa posto a visita pública catro días ó mes tal e como se contempla na normativa BIC?
- Ten pensado tamén establecer unha liña de asesoramento co concello para
que este poña en valor o citado monumento e a historia que o circunda para desfrute e
beneficio de lugareños e turistas?

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2017

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Noa Presas Bergantiños
Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Luis Bará Torres
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Ana Belén Pontón Mondelo
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 11/04/2017 10:34:00

Noa Presas Bergantiños na data 11/04/2017 10:34:04

Olalla Rodil Fernández na data 11/04/2017 10:34:08

María Montserrat Prado Cores na data 11/04/2017 10:34:11

Xosé Luis Bará Torres na data 11/04/2017 10:34:13

Ana Pontón Mondelo na data 11/04/2017 10:34:18

27091

Anexo II
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOSi
PRIMEIRO APELIDO: Blanco
SEGUNDO APELIDO: Paradelo
NOME:

Moisés

ESTADO CIVIL:

RÉXIME ECONÓMICO MATRIMONIAL:

Divorciado

DATA DE PROCLAMACIÓN:

DATA DA PRESENTACIÓN DA CREDENCIAL
NA CÁMARA:

05/10/2016
(Indíquese a data na que foi proclamado/a deputado/a pola
xunta electoral correspondente)

CIRCUNSCRICIÓN
ELECTORAL POLA
QUE FOI ELIXIDO/A
TIPO DE DECLARACIÓN

17/10/2016

Ourense

Orixinaria
Modificativa
condición de deputado/a.

Por cesamento na

(Marque a casa que proceda)

COMISIÓN DO ESTATUTO DOS DEPUTADOS
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1

En cumprimento do disposto no artigo 6.7 da Lei de eleccións ao Parlamento de Galicia,
no artigo 15 do Regulamento da Cámara e nas Normas reguladoras do seu Rexistro de
Intereses (BOPG núm. 540), formulo a seguinte
DECLARACIÓN DE BENS E DEREITOS

RENDAS PERCIBIDAS POLO PARLAMENTARIO/PARLAMENTARIA1
PROCEDENCIA DAS RENDAS

CONCEPTO

EUROS

Percepcións netas de tipo salarial,
soldos, honorarios, aranceis e outras
retribucións, calquera que sexa a
súa denominación.2
Dividendos e participación en
beneficios
de
sociedades,
comunidades ou entidades de
calquera clase.
Xuros ou rendementos de contas,
depósitos e activos financeiros.
Outras rendas ou percepcións de
calquera clase.3

CANTIDADE PAGADA POR IRPF
Indíquese a cota líquida pagada no exercicio anterior á data desta declaración, a saber,
o pagamento final de o haber máis as retencións.

€

As rendas que se deben declarar son as percibidas no exercicio económico anterior á data da
declaración.
2
Excluiranse as percepcións recibidas do Parlamento de Galicia, que se atopan xa publicadas na web da
Cámara.
3
De ser o caso, débense incluír as percepcións cobradas por plans de pensións.
1
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BENS PATRIMONIAIS DO PARLAMENTARIO OU DA PARLAMENTARIA
BENS

Clase e características4

Situación5

Data
de
adquisición

Dereito
sobre o ben6
e Título de
adquisición7

Valor
catastral

Bens inmobles de
natureza urbana.

Bens inmobles de
natureza rústica.

Bens
inmobles
propiedade
dunha sociedade,
comunidade ou
entidade que non
cotiza na Bolsa e
da que a persoa
declarante
ten
accións
ou
participacións.

Indique se é piso, vivenda, praza de aparcamento, local comercial, nave industrial e máis as
características que procedan.
5
Indique a provincia onde estea situado o ben. De se tratar de bens radicados no estranxeiro, sinale o país.
6
Pleno dominio, núa propiedade, usufruto, dereito de superficie, privativo, ganancial, en comunidade de
bens, etc.
7
Compravenda, herdanza, doazón, etc.
4
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DEPÓSITOS EN CONTAS CORRENTES OU DE AFORRO,
CONTAS FINANCEIRAS E OUTROS TIPOS DE
IMPOSICIÓNS8

SALDO9 DE TODOS OS
DEPÓSITOS (€)

Indique a clase de depósito sen necesidade de sinalar a entidade bancaria.
O saldo debe ser a suma de todos os depósitos de todas as contas. Pódese tomar como referencia o saldo
medio das contas correntes durante o ano anterior á declaración, ou o saldo en calquera dos sete días
anteriores á declaración ou o saldo no 31 de decembro do exercicio anterior. De tomar como referencia
unha das posibilidades, esta débeselles aplicar a todas as contas.
8
9
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OUTROS BENS OU DEREITOS
CLASE DE BEN OU
DEREITO

DESCRICIÓN DO BEN OU DEREITO
(Indique o sistema que se utilizou para a súa
valoración diñeraria)

VALOR (€)10

Débeda
pública,
obrigas,
bonos, certificados de depósito,
obrigas de pagamento e demais
valores equivalentes.
Accións e participacións en
todo tipo de sociedades,
entidades con valor económico
e cooperativas.
Participacións en fondos de
investimento
Sociedades participadas en
máis dun 5 % por outras
sociedades ou entidades que
sexan propiedade, en todo ou
en parte, do parlamentario ou
da parlamentaria declarante.

VEHÍCULOS, EMBARCACIÓNS E AERONAVES
DESCRICIÓN11

Data de adquisición
9 de xaneiro de 2017

Range Rover EVOQUE 1.9d

En bens ou dereitos negociados en mercados organizados débese reflectir o valor de cotización en
calquera día hábil dos sesenta días anteriores á data desta declaración e débese así mesmo indicar a data
elixida. Nos bens e dereitos non cotizados en mercados organizados débese indicar o nome da sociedade
ou entidade e o valor das accións ou participacións segundo o balance anual anterior á data desta
declaración. De non haber balance anual anterior á declaración, o valor que hai que declarar debe ser o
teórico contable. As participacións en fondos de investimento valoraranse polo seu valor liquidativo ao 31
de decembro.
11
Non indique a matrícula. Débense incluír vehículos, embarcacións ou aeronaves propiedade dunha
sociedade que, non cotizando na Bolsa, estea participada dalgún modo pola persoa declarante, sempre que
o parlamentario ou a parlamentaria os utilice, aínda que sexa ocasionalmente. Valoraranse segundo os
prezos medios de venda aprobados polo Ministerio de Facenda.
10
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OUTROS BENS, RENDAS OU DEREITOS DE CONTIDO ECONÓMICO
NON DECLARADOS NAS EPÍGRAFES ANTERIORES

VALOR (€)

DÉBEDAS E OBRIGAS PATRIMONIAIS
PRÉSTAMOS

DATA DE
CONCESIÓN

(DESCRICIÓN E ACREDOR)

IMPORTE
CONCEDIDO
(€)

Financiación compra de vehículo BMW Bank

08/05/2013

20.500,00€

PRESTAMO FCA CAPITAL ESPAÑA EFC, S.A.

09/01/2017

21.000,00€

SALDO12
PENDENTE
(€)

Cancelado

19.700,21€

Outras débedas e obrigas derivadas de contratos, sentenzas ou calquera outro título.

Na data do 31 de decembro do exercicio anterior á declaración ou calquera día do mes inmediatamente
anterior á data desta declaración.
12
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OBSERVACIÓNS
(Que a persoa declarante fai constar para ampliar información que non lle colleu noutras epígrafes desta
declaración e para deixar constancia de canto considere conveniente engadir)

E para que así conste, asino esta declaración.
Data: 06/04/2017
Sinatura:

Moisés Blanco
Paradelo

Firmado digitalmente por Moisés Blanco Paradelo
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Moisés Blanco
Paradelo,
email=moises.blanco.paradelo@parlamentodegalicia.gal
Fecha: 2017.04.06 13:39:15 +02'00'

De conformidade á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/1999, informámoslle que
os datos de contacto utilizados para a presente comunicación serán incluídos nun ficheiro debidamente
inscrito ante o RGPD coa finalidade de posibilitar o rexistro das declaracións de bens dos deputados do
Parlamento de Galicia.
Sen prexuízo diso infórmaselle de que vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición para o que debe dirixirse a: Parlamento de Galicia, C/ Hórreo, 63, 15701,
Santiago de Compostela A Coruña, achegando acreditación da identidade e indicando na comunicación á
atención do servizo xurídico do Parlamento de Galicia, exercicio de dereito.
En caso de non ser o destinatario desta información, por favor, rogamos comuníquenolo no enderezo do
remitente para a eliminación da súa declaración de bens, non copiando nin entregando esta mensaxe a
ninguén máis e procedendo á súa destrución.
i

O formulario deberase cubrir con ordenador no modelo PDF interactivo que facilita o Parlamento de
Galicia. Non se admitirán declaracións cubertas a man.
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Asinado dixitalmente por:
Moisés Blanco Paradelo na data 06/04/2017 13:39:15
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