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Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación

ı 44706 - 33677 (10/PRE-011385)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun plan de arranxo do Centro Avelino Montero, de
Pontevedra, para o ano 2018
146249

ı 44705 - 35165 (10/PRE-011522)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da atención ás demandas veciñais reﬂectidas nas
alegacións presentadas á segunda modiﬁcación puntual do plan parcial de San Paio de Navia, así
como o establecemento de negociacións co Concello de Vigo e co Ministerio de Fomento para
darlles resposta
146252

ı 44699 - 38287 (10/PRE-011793)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o estado de tramitación do regulamento de desenvolvemento da Lei 10/2014, do 3 de
decembro, de accesibilidade, e do código de accesibilidade que prevexa todas as normas técnicas
susceptibles de aplicación na materia, así como as razóns do incumprimento do prazo acordado
no Parlamento de Galicia para a súa aprobación e a data prevista polo Goberno galego para a súa
publicación
146254

ı 44697 - 40767 (10/PRE-012031)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para demorar o inicio das obras de rehabilitación previstas nas
vivendas de promoción pública das Felgosas e Vila da Igrexa, no concello de Cerdido, así como para
non afrontar as dos tellados nos garaxes, e os datos referidos ás obras executadas e ás inspeccións
146257
levadas a cabo nelas

ı 44694 - 41437 (10/PRE-012131)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á idoneidade do asentamento de Ence, en Lourizán,
na ría de Pontevedra, a súa información en relación coas causas da orixe do incendio declarado na
146260
factoría na mañá do 5 de decembro de 2018, e os datos ao respecto

146226
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ı 44693 - 41775 (10/PRE-012166)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a data da última xuntanza mantida polos responsables da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda co Concello de Vigo para abordar o desenvolvemento da ampliación do barrio
de San Paio de Navia tras o remate do prazo de alegacións e, se é o caso, as razóns da falta de
146263
interlocución

ı 44708 - 33675 (10/PRE-012261)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun plan de arranxo do Centro Avelino Montero, de
Pontevedra, para o ano 2018
146265

ı 44904 - 35941 (10/PRE-012608)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a inclusión exclusivamente do presidente da Fundación Francisco Franco na programación
inicial de entrevistas do programa da Televisión de Galicia Bos días do 30 de agosto de 2018, no que
146268
se ía tratar o asunto da exhumación dos restos do ditador

ı 44700 - 36315 (10/PRE-012637)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para solucionar as deﬁciencias e carencias detectadas
na prestación de servizos, as condicións laborais do persoal e o estado de conservación das
instalacións dos centros de atención directa da provincia da Coruña
146270

ı 44714 - 36317 (10/PRE-012638)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a apertura das plantas pechadas, con motivo das
obras, na Residencia de Maiores de Caranza, en Ferrol
146272
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ı 44974 - 36457 (10/PRE-012653)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto das intencións do Real Club Celta de Vigo e do
Concello de Mos de recualiﬁcar terreos de especial protección forestal para construír un centro
146275
comercial na parroquia de Tameiga

ı 43999 - 36856 (10/PRE-012689)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as razóns da existencia, ao inicio da campaña marisqueira, de 52 solicitudes de permisos de
146278
marisqueo pendentes de resolución en Noia
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ı 44972 - 37992 (10/PRE-012782)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o cumprimento na actualidade da Lei 30/2014, do 3 de decembro, de parques nacionais, no
Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia
146281

ı 43995 - 38067 (10/PRE-012795)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución dos traballos de dragaxe do porto
de Laxe no ano 2019
146283

ı 43994 - 38524 (10/PRE-012840)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e 2 máis
Sobre as razóns da redución dos recursos para atender o alumnado con necesidades educativas
146285
especiais no CEIP Manuel Fraga Iribarne, de Cariño, no curso 2018-2019

ı 43991 - 38851 (10/PRE-012871)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da restitución da liña de autobús das 14,35 horas
que prestaba o servizo Lugo-A Pobra de San Xiao-Láncara-Baralla
146287

ı 43987 - 39350 (10/PRE-012917)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre os datos do Goberno galego referidos ao número de visitas diarias que se están a realizar á
146289
illa de Ons

ı 43986 - 39498 (10/PRE-012927)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da xustiﬁcación do interese público do uso de terreos
146291
de monte comunal para a construción dun macrocentro comercial en Mos
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ı 43984 - 39508 (10/PRE-012928)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para apostar pola calidade de vida da xente
146293
do mar e afrontar todas as súas eivas

ı 44927 - 39631 (10/PRE-012940)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
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Sobre o balance do Goberno galego en relación co desenvolvemento do pan Rexurbe, de
146297
rexeneración urbana

ı 43979 - 40167 (10/PRE-012986)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a realización polo Goberno galego, na actualidade, do seguimento dos resultados dos
146299
investimentos a bordo destinados a reducir o risco de contaxio por anisakis

ı 44926 - 40540 (10/PRE-013035)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da posible vulneración da normativa aplicable en
materia de conservación do patrimonio natural na redacción que presenta o plan reitor de usos e
xestión do Parque Natural de Corrubedo que está a elaborar a Xunta de Galicia
146302

ı 43977 - 40555 (10/PRE-013038)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da incidencia que ten na chamada ‘economía circular’
o sistema de xestión de vidro dun só uso que se está a potenciar en Galicia
146304

ı 44696 - 41435 (10/PRE-013137)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a información do Goberno galego en relación coas causas da orixe do incendio declarado na
mañá do 5 de decembro de 2018 na factoría de Ence, en Lourizán, na ría de Pontevedra 146306

ı 43971 - 41645 (10/PRE-013152)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da apertura dunha investigación de oﬁcio para
indagar o acontecido o 28 de outubro de 2018 no bosque de Ridimoas, no concello de Beade
146309
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ı 44704 - 35166 (10/PRE-013232)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da atención ás demandas veciñais reﬂectidas nas
alegacións presentadas á Segunda Modiﬁcación Puntual do Plan Parcial de San Paio de Navia, así
como o establecemento de negociacións co Concello de Vigo e co Ministerio de Fomento para
146311
darlles resposta

ı 43997 - 37152 (10/PRE-013279)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis

146229

X lexislatura. Número 429. 8 de febreiro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre as previsións do Goberno galego respecto da exploración da posibilidade de coxestionar o
réxime horario do transporte ferroviario de viaxeiros na liña proposta polo Ministerio de Fomento
146313
a outras comunidades autónomas

ı 44971 - 37993 (10/PRE-013299)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o cumprimento na actualidade da Lei 30/2014, do 3 de decembro, de parques nacionais, no
Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, o prazo previsto polo Goberno
galego para a aprobación do seu plan reitor de uso e xestión e a súa opinión respecto da
investigación aberta polo Seprona por un presunto delito urbanístico nas illas Cíes, así como outras
146317
actuacións presuntamente ilegais levadas a cabo nos anos 2009, 2010 e 2011

ı 43992 - 38850 (10/PRE-013322)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas incidencias rexistradas no
transporte do alumnado do concello de Láncara que cursa estudos na cidade de Lugo trala
supresión da liña e o establecemento dunha compartida coa pasaxe regular, así como a solicitude
á empresa concesionaria dunha parada dos autobuses no centro da Pobra de San Xiao, segundo
146320
demandan o Concello e a veciñanza de Láncara

ı 43982 - 39556 (10/PRE-013345)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para a convocatoria da Comisión de seguimento do
convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de
Galicia na área de transporte metropolitano de Vigo, así como as súas razóns para non tramitar a
solicitude de integración presentada polo Concello de Gondomar
146322

ı 44925 - 40541 (10/PRE-013361)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á posible vulneración da normativa aplicable en
materia de conservación do patrimonio natural na redacción que presenta o plan reitor de usos e
xestión do Parque Natural de Corrubedo que está a elaborar a Xunta de Galicia, así como ás
alegacións presentadas ao respecto pola Sociedade Galega de Historia Natural, e as súas intencións
146325
en relación coa redacción dun novo plan

ı 43976 - 40556 (10/PRE-013362)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á creación e/ou impulso en Galicia de plantas de
tratamento e fabricación de envases de vidro dun só uso, a cuantiﬁcación das emisións de CO2
xeradas polo emprego soamente de camións para a recollida e os posteriores traslados do lixo
depositado no contedor verde, e a súa opinión respecto da incidencia que ten na chamada

146230
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‘economía circular’ o sistema de xestión de vidro dun só uso que está a potenciar en Galicia, así
como as súas intencións en relación coa introdución dalgunha modiﬁcación na súa política de
146327
reciclaxe de residuos

ı 44695 - 41436 (10/PRE-013378)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á idoneidade do asentamento de Ence, en Lourizán,
na ría de Pontevedra, a súa información en relación coas causas da orixe do incendio declarado na
146330
factoría na mañá do 5 de decembro de 2018, e os datos ao respecto

ı 44970 - 41627 (10/PRE-013389)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a notiﬁcación remitida polo Goberno galego aos técnicos do Concello de Tordoia da
aprobación deﬁnitiva do Plan xeral de ordenación municipal, e as datas previstas para a súa entrada
en vigor, así como a posta a disposición na casa do Concello para a consulta da veciñanza de toda
146333
a documentación dese plan

ı 43972 - 41644 (10/PRE-013390)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos feitos acontecidos o
domingo 28 de outubro de 2018 no bosque de Ridimoas, no concello de Beade
146336

ı 44949 - 33245 (10/PRE-013597)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns da Consellería de Sanidade para seguir levando a cabo o pechamento de servizos
no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña durante os meses de verán cando hai situacións
de saturación, os criterios que se están a seguir para cubrir os permisos do persoal e as previsións
ao respecto
146338

ı 44948 - 33251 (10/PRE-013598)
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Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a planiﬁcación existente no Hospital Comarcal do Salnés en relación coa atención aos partos
durante os meses de verán e as razóns que hai para continuar pechando servizos nel na época
146340
estival

ı 44947 - 33304 (10/PRE-013600)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os datos referidos ás camas e aos servizos que se van pechar durante os meses de verán
nos hospitais do Sergas, así como ás vacacións do persoal que se van cubrir en cada área sanitaria
e o plan que se vai desenvolver diante das situacións de colapso que se están a producir na rede
146342
hospitalaria pública

146231
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ı 44946 - 33541 (10/PRE-013607)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o gasto farmacéutico das unidades de saúde mental no Servizo Galego de Saúde dende o
146344
ano 2018 ata a actualidade

ı 44945 - 33612 (10/PRE-013609)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a atención sanitaria na Pontenova

ı 44944 - 33621 (10/PRE-013610)

146346

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia do informe do Defensor del Pueblo en relación coa
atención e instalación do Hospital Psiquiátrico de Conxo
146349

ı 44943 - 33650 (10/PRE-013611)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes á ampliación do Centro de Saúde do concello
do Porriño e á dotación adecuada de medios técnicos e humanos
146351

ı 44942 - 33655 (10/PRE-013612)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes a ofrecer unha cobertura axeitada dos servizos
do Centro de Saúde de Ares
146353

ı 44707 - 33676 (10/PRE-013614)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun plan de arranxo do Centro Avelino Montero, de
Pontevedra, para o ano 2018
146355
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ı 44941 - 33749 (10/PRE-013617)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Torrado Quintela, Julio
Sobre os criterios técnicos para designar centro de referencia no tratamento de sarcomas
musculoesqueléticos en adultos (partes brandas ou óseos) para todo o ámbito do Servizo Galego
146358
de Saúde o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

ı 44940 - 33835 (10/PRE-013628)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Torrado Quintela, Julio
Sobre a xuntanza, do día 26 de xullo, do conselleiro de Sanidade cos veciños e veciñas de Bouzas
146360
(Vigo)

146232
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ı 44939 - 33865 (10/PRE-013631)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a prestación do servizo domiciliario de terapias respiratorias

ı 44938 - 33871 (10/PRE-013632)

146362

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a publicación da última guía de ﬁsioterapia na atención primaria e a convocatoria polo
Goberno galego de prazas públicas de ﬁsioterapeuta
146364

ı 44937 - 33933 (10/PRE-013641)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre o número de nenos e nenas da provincia de Ourense que tiveron que ser atendidos en Vigo,
dense a supresión do servizo de cirurxía pediátrica no ano 2013, para someterse a unha
146366
intervención cirúrxica fóra do horario de mañá, ou en sábado, domingo e festivo

ı 44936 - 34059 (10/PRE-013656)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a xestión do servizo de pediatría en Bergantiños nos meses de verán

ı 44935 - 34260 (10/PRE-013663)

146369

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a consideración do Goberno galego respecto das conclusións recollidas no último informe
de ﬁscalización do Consello de Contas sobre a conta xeral do Servizo Galego de Saúde
146372

ı 44975 - 34413 (10/PRE-013665)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as condicións laborais dos PAC da Estrada e de Galicia e a súa dotación cun maior número
de profesionais
146374
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ı 44934 - 34515 (10/PRE-013672)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en relación coa situación do persoal
facultativo dos centros médicos do concello do Rosal
146376

ı 44933 - 34771 (10/PRE-013681)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a calidade asistencial no Servizo de Atención Primaria do Sistema público de saúde

146379

146233
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ı 44932 - 34820 (10/PRE-013685)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre a incidencia que tivo, para os doentes citados no Centro de Saúde de Viveiro o 14 de agosto
de 2018, a ausencia do médico substituto para a quenda da tarde, e o prazo previsto polo Goberno
146382
galego para a cobertura de xeito estable de todas as prazas do centro

ı 44931 - 35223 (10/PRE-013688)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da substitución do facultativo do centro médico
de Cabo de Cruz para evitar o seu pechamento durante os meses de verán
146384

ı 44930 - 35230 (10/PRE-013691)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o brote de tuberculose detectado no IES de Cacheiras (Teo) e as actuacións e protocolos
146386
seguidos polo Sergas para controlalo

ı 44929 - 35231 (10/PRE-013692)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia da ratio de persoal celador existente
no Hospital Comarcal do Salnés, así como as súas previsións respecto da súa equiparación á do
resto dos hospitais do Sergas, o establecemento da súa dependencia orgánica da Xefatura de
Persoal Subalterno da EOXI e o nomeamento dunha persoa responsable no propio centro
146389

ı 44928 - 35232 (10/PRE-013693)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns da demora e as intencións do Goberno galego en relación coa dotación do centro
de saúde de Vila de Cruces cun punto de atención continuada, así como respecto do mantemento
polo seu alcalde dalgún contacto co Sergas para ese ﬁn
146392
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ı 44702 - 35636 (10/PRE-013730)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas denuncias referidas ás deﬁciencias e
carencias existentes en materia de infraestruturas, de medios humanos e de materiais na residencia
de persoas maiores de Campolongo, en Pontevedra, así como as medidas e o prazo previsto para
146394
o seu arranxo

ı 44701 - 36310 (10/PRE-013783)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva

146234
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Sobre os prazos previstos pola Xunta de Galicia para a apertura das plantas pechadas, con motivo
das obras, na Residencia de Maiores de Caranza, de Ferrol, así como a execución das obras
pendentes e as súas intencións respecto da cobertura das demandas de persoal do centro
146397

ı 44698 - 38296 (10/PRE-013807)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o estado de tramitación do regulamento de desenvolvemento da Lei 10/2014, do 3 de
decembro, de accesibilidade, e do código de accesibilidade que prevexa todas as normas técnicas
susceptibles de aplicación na materia, así como as razóns do incumprimento do prazo acordado
no Parlamento de Galicia para a súa aprobación e a data prevista polo Goberno galego para a súa
146400
publicación

ı 44973 - 36458 (10/PRE-013906)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto das modificacións puntuais do planeamento
urbanístico dos concellos que responden exclusivamente a intereses privados e a súa valoración
en relación coas intencións do Real Club Celta de Vigo e do Concello de Mos de recualificar
terreos de especial protección forestal para construír un centro comercial na parroquia de
146403
Tameiga

ı 43988 - 39349 (10/PRE-013932)

Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre os datos do Goberno galego referidos ao número de visitantes diarios que está a recibir a
illa de Ons, o control que está a levar a cabo respecto dos billetes expedidos polas empresas
navieiras e as razóns da demora que presenta a aprobación do Plan reitor de uso e xestión do
Parque Nacional das Illas Atlánticas
146406

ı 44000 - 36855 (10/PRE-014074)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as razóns da existencia, ao inicio da campaña marisqueira, de 52 solicitudes de permisos de
marisqueo pendentes de resolución na Confraría de Noia e as actuacións previstas pola Xunta de
Galicia para evitar esta situación no futuro, así como a súas intencións respecto do incremento nela
146408
do número de permex concedidos a mulleres
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ı 43996 - 38065 (10/PRE-014084)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a situación en que se atopa o proxecto de dragaxe do porto de Laxe, a data e conclusións da
última xuntanza da mesa técnica e as previsións do Goberno galego respecto da súa execución no
ano 2019, así como os datos referidos ás actuacións posteriores que se van levar a cabo e as
partidas orzamentarias que se van consignar para o desenvolvemento da alternativa elixida
146411
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ı 43985 - 39507 (10/PRE-014088)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa situación actual da pesca, no que atinxe á
perda de poboación ocupada, así como as medidas que vai adoptar en relación coas condicións
sociolaborais dos traballadores e das traballadoras do sector, coa xestión dos fondos europeos e
146414
coas importacións de crías de bivalvos e doutras especies

ı 43981 - 40164 (10/PRE-014092)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a realización polo Goberno galego dalgún seguimento dos resultados dos investimentos a
bordo destinados a reducir o risco de contaxio por anisakis, e, se é o caso, as súas conclusións e a
valoración da posibilidade de recuperar no Proxecto de lei de orzamentos para o ano 2019 os
valores que tiña en 2017 a partida denominada «Investimentos a bordo e eﬁciencia enerxética»
146418

ı 44903 - 37801 (10/PRE-014107)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 19 de setembro de 2018 referida ao
exercicio do dereito á folga das traballadoras da Corporación Radio e Televisión de Galicia o día 8
de marzo de 2018
146421

3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos

ı Acordo do 7 de febreiro de 2019, do tribunal cualiﬁcador das probas selectivas para ingresar por
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promoción interna nunha praza do corpo superior (DOG núm. 93, do 16 de maio de 2018) en
relación coa realización do terceiro exercicio e coa puntuación da fase de oposición
146247
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A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 5 de febreiro de 2019, tivo coñecemento das respostas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación

- 44706 - 33677 (10/PRE-011385)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun plan de arranxo do Centro Avelino Montero, de Pontevedra, para o ano 2018
- 44705 - 35165 (10/PRE-011522)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da atención ás demandas veciñais reﬂectidas nas
alegacións presentadas á segunda modiﬁcación puntual do plan parcial de San Paio de Navia, así
como o establecemento de negociacións co Concello de Vigo e co Ministerio de Fomento para darlles resposta
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- 44699 - 38287 (10/PRE-011793)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 3 máis
Sobre o estado de tramitación do regulamento de desenvolvemento da Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade, e do código de accesibilidade que prevexa todas as normas técnicas susceptibles de aplicación na materia, así como as razóns do incumprimento do prazo acordado no
Parlamento de Galicia para a súa aprobación e a data prevista polo Goberno galego para a súa publicación
- 44697 - 40767 (10/PRE-012031)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e 2 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para demorar o inicio das obras de rehabilitación previstas nas
vivendas de promoción pública das Felgosas e Vila da Igrexa, no concello de Cerdido, así como para
non afrontar as dos tellados nos garaxes, e os datos referidos ás obras executadas e ás inspeccións
levadas a cabo nelas
- 44694 - 41437 (10/PRE-012131)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
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Sobre a opinión do Goberno galego referida á idoneidade do asentamento de Ence, en Lourizán,
na ría de Pontevedra, a súa información en relación coas causas da orixe do incendio declarado na
factoría na mañá do 5 de decembro de 2018, e os datos ao respecto
- 44693 - 41775 (10/PRE-012166)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a data da última xuntanza mantida polos responsables da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda co Concello de Vigo para abordar o desenvolvemento da ampliación do barrio
de San Paio de Navia tras o remate do prazo de alegacións e, se é o caso, as razóns da falta de interlocución
- 44708 - 33675 (10/PRE-012261)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun plan de arranxo do Centro Avelino Montero, de Pontevedra, para o ano 2018
- 44904 - 35941 (10/PRE-012608)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a inclusión exclusivamente do presidente da Fundación Francisco Franco na programación
inicial de entrevistas do programa da Televisión de Galicia Bos días do 30 de agosto de 2018, no que
se ía tratar o asunto da exhumación dos restos do ditador
- 44700 - 36315 (10/PRE-012637)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para solucionar as deﬁciencias e carencias detectadas
na prestación de servizos, as condicións laborais do persoal e o estado de conservación das instalacións dos centros de atención directa da provincia da Coruña
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- 44714 - 36317 (10/PRE-012638)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o prazo previsto pola Xunta de Galicia para a apertura das plantas pechadas, con motivo das
obras, na Residencia de Maiores de Caranza, en Ferrol
- 44974 - 36457 (10/PRE-012653)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto das intencións do Real Club Celta de Vigo e do Concello de Mos de recualiﬁcar terreos de especial protección forestal para construír un centro comercial na parroquia de Tameiga
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- 43999 - 36856 (10/PRE-012689)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as razóns da existencia, ao inicio da campaña marisqueira, de 52 solicitudes de permisos de
marisqueo pendentes de resolución en Noia
- 44972 - 37992 (10/PRE-012782)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o cumprimento na actualidade da Lei 30/2014, do 3 de decembro, de parques nacionais, no
Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia
- 43995 - 38067 (10/PRE-012795)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución dos traballos de dragaxe do porto
de Laxe no ano 2019
- 43994 - 38524 (10/PRE-012840)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca e 2 máis
Sobre as razóns da redución dos recursos para atender o alumnado con necesidades educativas
especiais no CEIP Manuel Fraga Iribarne, de Cariño, no curso 2018-2019
- 43991 - 38851 (10/PRE-012871)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da restitución da liña de autobús das 14,35 horas
que prestaba o servizo Lugo-A Pobra de San Xiao-Láncara-Baralla
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- 43987 - 39350 (10/PRE-012917)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre os datos do Goberno galego referidos ao número de visitas diarias que se están a realizar á
illa de Ons
- 43986 - 39498 (10/PRE-012927)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da xustiﬁcación do interese público do uso de terreos
de monte comunal para a construción dun macrocentro comercial en Mos
- 43984 - 39508 (10/PRE-012928)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
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Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para apostar pola calidade de vida da xente
do mar e afrontar todas as súas eivas
- 44927 - 39631 (10/PRE-012940)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre o balance do Goberno galego en relación co desenvolvemento do pan Rexurbe, de rexeneración urbana
- 43979 - 40167 (10/PRE-012986)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a realización polo Goberno galego, na actualidade, do seguimento dos resultados dos investimentos a bordo destinados a reducir o risco de contaxio por anisakis
- 44926 - 40540 (10/PRE-013035)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da posible vulneración da normativa aplicable en materia de conservación do patrimonio natural na redacción que presenta o plan reitor de usos e xestión do Parque Natural de Corrubedo que está a elaborar a Xunta de Galicia
- 43977 - 40555 (10/PRE-013038)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da incidencia que ten na chamada ‘economía circular’
o sistema de xestión de vidro dun só uso que se está a potenciar en Galicia
- 44696 - 41435 (10/PRE-013137)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a información do Goberno galego en relación coas causas da orixe do incendio declarado na
mañá do 5 de decembro de 2018 na factoría de Ence, en Lourizán, na ría de Pontevedra
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- 43971 - 41645 (10/PRE-013152)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da apertura dunha investigación de oﬁcio para indagar o acontecido o 28 de outubro de 2018 no bosque de Ridimoas, no concello de Beade
- 44704 - 35166 (10/PRE-013232)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da atención ás demandas veciñais reﬂectidas nas
alegacións presentadas á Segunda Modiﬁcación Puntual do Plan Parcial de San Paio de Navia, así
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como o establecemento de negociacións co Concello de Vigo e co Ministerio de Fomento para darlles resposta
- 43997 - 37152 (10/PRE-013279)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da exploración da posibilidade de coxestionar o
réxime horario do transporte ferroviario de viaxeiros na liña proposta polo Ministerio de Fomento
a outras comunidades autónomas
- 44971 - 37993 (10/PRE-013299)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o cumprimento na actualidade da Lei 30/2014, do 3 de decembro, de parques nacionais, no
Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, o prazo previsto polo Goberno
galego para a aprobación do seu plan reitor de uso e xestión e a súa opinión respecto da investigación aberta polo Seprona por un presunto delito urbanístico nas illas Cíes, así como outras actuacións presuntamente ilegais levadas a cabo nos anos 2009, 2010 e 2011
- 43992 - 38850 (10/PRE-013322)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coas incidencias rexistradas no
transporte do alumnado do concello de Láncara que cursa estudos na cidade de Lugo trala supresión da liña e o establecemento dunha compartida coa pasaxe regular, así como a solicitude á empresa concesionaria dunha parada dos autobuses no centro da Pobra de San Xiao, segundo
demandan o Concello e a veciñanza de Láncara
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- 43982 - 39556 (10/PRE-013345)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a data prevista pola Xunta de Galicia para a convocatoria da Comisión de seguimento do convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do transporte metropolitano de Galicia
na área de transporte metropolitano de Vigo, así como as súas razóns para non tramitar a solicitude
de integración presentada polo Concello de Gondomar
- 44925 - 40541 (10/PRE-013361)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á posible vulneración da normativa aplicable en materia de conservación do patrimonio natural na redacción que presenta o plan reitor de usos e xestión do Parque Natural de Corrubedo que está a elaborar a Xunta de Galicia, así como ás alegacións
presentadas ao respecto pola Sociedade Galega de Historia Natural, e as súas intencións en relación
coa redacción dun novo plan
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- 43976 - 40556 (10/PRE-013362)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á creación e/ou impulso en Galicia de plantas de
tratamento e fabricación de envases de vidro dun só uso, a cuantiﬁcación das emisións de CO2 xeradas polo emprego soamente de camións para a recollida e os posteriores traslados do lixo depositado no contedor verde, e a súa opinión respecto da incidencia que ten na chamada ‘economía
circular’ o sistema de xestión de vidro dun só uso que está a potenciar en Galicia, así como as súas
intencións en relación coa introdución dalgunha modiﬁcación na súa política de reciclaxe de residuos
- 44695 - 41436 (10/PRE-013378)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á idoneidade do asentamento de Ence, en Lourizán,
na ría de Pontevedra, a súa información en relación coas causas da orixe do incendio declarado na
factoría na mañá do 5 de decembro de 2018, e os datos ao respecto
- 44970 - 41627 (10/PRE-013389)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a notiﬁcación remitida polo Goberno galego aos técnicos do Concello de Tordoia da aprobación deﬁnitiva do Plan xeral de ordenación municipal, e as datas previstas para a súa entrada en
vigor, así como a posta a disposición na casa do Concello para a consulta da veciñanza de toda a
documentación dese plan
- 43972 - 41644 (10/PRE-013390)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e Cal Ogando, Marcos
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos feitos acontecidos o domingo 28 de outubro de 2018 no bosque de Ridimoas, no concello de Beade
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- 44949 - 33245 (10/PRE-013597)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns da Consellería de Sanidade para seguir levando a cabo o pechamento de servizos
no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña durante os meses de verán cando hai situacións
de saturación, os criterios que se están a seguir para cubrir os permisos do persoal e as previsións
ao respecto
- 44948 - 33251 (10/PRE-013598)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a planiﬁcación existente no Hospital Comarcal do Salnés en relación coa atención aos partos
durante os meses de verán e as razóns que hai para continuar pechando servizos nel na época estival
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- 44947 - 33304 (10/PRE-013600)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os datos referidos ás camas e aos servizos que se van pechar durante os meses de verán
nos hospitais do Sergas, así como ás vacacións do persoal que se van cubrir en cada área sanitaria
e o plan que se vai desenvolver diante das situacións de colapso que se están a producir na rede
hospitalaria pública
- 44946 - 33541 (10/PRE-013607)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o gasto farmacéutico das unidades de saúde mental no Servizo Galego de Saúde dende o
ano 2018 ata a actualidade
- 44945 - 33612 (10/PRE-013609)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a atención sanitaria na Pontenova
- 44944 - 33621 (10/PRE-013610)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia do informe do Defensor del Pueblo en relación coa atención e instalación do Hospital Psiquiátrico de Conxo
- 44943 - 33650 (10/PRE-013611)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes á ampliación do Centro de Saúde do concello
do Porriño e á dotación adecuada de medios técnicos e humanos
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- 44942 - 33655 (10/PRE-013612)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia tendentes a ofrecer unha cobertura axeitada dos servizos
do Centro de Saúde de Ares
- 44707 - 33676 (10/PRE-013614)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun plan de arranxo do Centro Avelino Montero, de Pontevedra, para o ano 2018
- 44941 - 33749 (10/PRE-013617)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Torrado Quintela, Julio
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Sobre os criterios técnicos para designar centro de referencia no tratamento de sarcomas musculoesqueléticos en adultos (partes brandas ou óseos) para todo o ámbito do Servizo Galego de Saúde
o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
- 44940 - 33835 (10/PRE-013628)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e Torrado Quintela, Julio
Sobre a xuntanza, do día 26 de xullo, do conselleiro de Sanidade cos veciños e veciñas de Bouzas
(Vigo)
- 44939 - 33865 (10/PRE-013631)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a prestación do servizo domiciliario de terapias respiratorias
- 44938 - 33871 (10/PRE-013632)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a publicación da última guía de ﬁsioterapia na atención primaria e a convocatoria polo Goberno galego de prazas públicas de ﬁsioterapeuta
- 44937 - 33933 (10/PRE-013641)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 3 máis
Sobre o número de nenos e nenas da provincia de Ourense que tiveron que ser atendidos en Vigo,
dense a supresión do servizo de cirurxía pediátrica no ano 2013, para someterse a unha intervención cirúrxica fóra do horario de mañá, ou en sábado, domingo e festivo
- 44936 - 34059 (10/PRE-013656)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a xestión do servizo de pediatría en Bergantiños nos meses de verán
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 44935 - 34260 (10/PRE-013663)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a consideración do Goberno galego respecto das conclusións recollidas no último informe
de ﬁscalización do Consello de Contas sobre a conta xeral do Servizo Galego de Saúde
- 44975 - 34413 (10/PRE-013665)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre as condicións laborais dos PAC da Estrada e de Galicia e a súa dotación cun maior número
de profesionais
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- 44934 - 34515 (10/PRE-013672)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que debe adoptar a Xunta de Galicia en relación coa situación do persoal facultativo dos centros médicos do concello do Rosal
- 44933 - 34771 (10/PRE-013681)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela
Sobre a calidade asistencial no Servizo de Atención Primaria do Sistema público de saúde
- 44932 - 34820 (10/PRE-013685)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e 2 máis
Sobre a incidencia que tivo, para os doentes citados no Centro de Saúde de Viveiro o 14 de agosto
de 2018, a ausencia do médico substituto para a quenda da tarde, e o prazo previsto polo Goberno
galego para a cobertura de xeito estable de todas as prazas do centro
- 44931 - 35223 (10/PRE-013688)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da substitución do facultativo do centro médico
de Cabo de Cruz para evitar o seu pechamento durante os meses de verán
- 44930 - 35230 (10/PRE-013691)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre o brote de tuberculose detectado no IES de Cacheiras (Teo) e as actuacións e protocolos seguidos polo Sergas para controlalo

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 44929 - 35231 (10/PRE-013692)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia da ratio de persoal celador existente
no Hospital Comarcal do Salnés, así como as súas previsións respecto da súa equiparación á do
resto dos hospitais do Sergas, o establecemento da súa dependencia orgánica da Xefatura de Persoal Subalterno da EOXI e o nomeamento dunha persoa responsable no propio centro
- 44928 - 35232 (10/PRE-013693)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns da demora e as intencións do Goberno galego en relación coa dotación do centro
de saúde de Vila de Cruces cun punto de atención continuada, así como respecto do mantemento
polo seu alcalde dalgún contacto co Sergas para ese ﬁn
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- 44702 - 35636 (10/PRE-013730)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coas denuncias referidas ás deﬁciencias e carencias existentes en materia de infraestruturas, de medios humanos e de materiais na residencia
de persoas maiores de Campolongo, en Pontevedra, así como as medidas e o prazo previsto para
o seu arranxo
- 44701 - 36310 (10/PRE-013783)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre os prazos previstos pola Xunta de Galicia para a apertura das plantas pechadas, con motivo
das obras, na Residencia de Maiores de Caranza, de Ferrol, así como a execución das obras pendentes e as súas intencións respecto da cobertura das demandas de persoal do centro
- 44698 - 38296 (10/PRE-013807)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 2 máis
Sobre o estado de tramitación do regulamento de desenvolvemento da Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade, e do código de accesibilidade que prevexa todas as normas técnicas susceptibles de aplicación na materia, así como as razóns do incumprimento do prazo acordado no
Parlamento de Galicia para a súa aprobación e a data prevista polo Goberno galego para a súa publicación
- 44973 - 36458 (10/PRE-013906)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín e 3 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto das modiﬁcacións puntuais do planeamento urbanístico dos concellos que responden exclusivamente a intereses privados e a súa valoración en relación
coas intencións do Real Club Celta de Vigo e do Concello de Mos de recualiﬁcar terreos de especial
protección forestal para construír un centro comercial na parroquia de Tameiga

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 43988 - 39349 (10/PRE-013932)
Grupo Parlamentario de En Marea
Chao Pérez, Luca
Sobre os datos do Goberno galego referidos ao número de visitantes diarios que está a recibir a
illa de Ons, o control que está a levar a cabo respecto dos billetes expedidos polas empresas navieiras e as razóns da demora que presenta a aprobación do Plan reitor de uso e xestión do Parque
Nacional das Illas Atlánticas
- 44000 - 36855 (10/PRE-014074)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as razóns da existencia, ao inicio da campaña marisqueira, de 52 solicitudes de permisos de
marisqueo pendentes de resolución na Confraría de Noia e as actuacións previstas pola Xunta de
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Galicia para evitar esta situación no futuro, así como a súas intencións respecto do incremento nela
do número de permex concedidos a mulleres
- 43996 - 38065 (10/PRE-014084)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a situación en que se atopa o proxecto de dragaxe do porto de Laxe, a data e conclusións da
última xuntanza da mesa técnica e as previsións do Goberno galego respecto da súa execución no
ano 2019, así como os datos referidos ás actuacións posteriores que se van levar a cabo e as partidas orzamentarias que se van consignar para o desenvolvemento da alternativa elixida
- 43985 - 39507 (10/PRE-014088)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a valoración do Goberno galego en relación coa situación actual da pesca, no que atinxe á
perda de poboación ocupada, así como as medidas que vai adoptar en relación coas condicións
sociolaborais dos traballadores e das traballadoras do sector, coa xestión dos fondos europeos e
coas importacións de crías de bivalvos e doutras especies
- 43981 - 40164 (10/PRE-014092)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a realización polo Goberno galego dalgún seguimento dos resultados dos investimentos a
bordo destinados a reducir o risco de contaxio por anisakis, e, se é o caso, as súas conclusións e a
valoración da posibilidade de recuperar no Proxecto de lei de orzamentos para o ano 2019 os valores que tiña en 2017 a partida denominada «Investimentos a bordo e eﬁciencia enerxética»
- 44903 - 37801 (10/PRE-014107)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 19 de setembro de 2018 referida ao
exercicio do dereito á folga das traballadoras da Corporación Radio e Televisión de Galicia o día 8
de marzo de 2018

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos

Acordo do 7 de febreiro de 2019, do tribunal cualiﬁcador das probas selectivas para ingresar por
promoción interna nunha praza do corpo superior (DOG núm. 93, do 16 de maio de 2018) en relación coa realización do terceiro exercicio e coa puntuación da fase de oposición
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O tribunal nomeado por Resolución da Presidencia do Parlamento do 1 de agosto de 2018 para
cualiﬁcar o proceso selectivo para ingresar por promoción interna nunha praza do corpo superior,
convocado por acordo da Mesa do Parlamento do 23 de abril de 2018 (DOG nº 93, do 16.05.2018),
acordou:
1. Declarar a única aspirante exenta da realización do terceiro exercicio da fase de oposición, por
ter acreditado o nivel de coñecementos da lingua galega exixido.
2. Publicar a puntuación da fase de oposición
Aspirante

1º exercicio

María Rosa Buceta López

16 puntos

2º exercicio
8 +15 puntos

Total
39 puntos

3. En consecuencia, declarar que María Rosa Buceta López superou a fase de oposición do proceso
selectivo.
Ao abeiro do establecido na base 6.1.2 da convocatoria, ordénase a publicación destes acordos no
Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia e na páxina web da institución e concédeselle á única aspirante un prazo de dez días para presentar alegacións.

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2019
O presidente do tribunal
Xosé Antón Sarmiento Méndez
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/110298
Data
28/01/2019 12:05

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 33677, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a elaboración polo Goberno galego dun
Plan de arranxo de centro Avelino Montero de Pontevedra para o ano 2018”, (publicada
no BOPG número 345 do 2 de agosto de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:
“En relación as obras executadas cabe comentar o seguinte:
Realizáronse os traballos de cambio das carpinterías exteriores no Centro. Os traballos
incluíron a retirada de 41 ventás e instalación doutras novas con rotura de ponte térmico e
cristal dobre climalit, o que redunda nun aforro en custes e medioambiental. Así é todo,
CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-w2vsmL3gb-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 0b43b3c3-f0e1-57a9-7fe0-33799b5013d5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

mellora moito a estética e o illamento é adecuado. Así mesmo, realizáronse pequenas
reparacións nas zonas comúns para mellorar a estética e funcionalidade do centro. En canto
aos equipamentos no último bienio leváronse a cabo, entre outras, as seguintes
adquisicións:
a).-Electrodomésticos,

xogos

e

adquisicións

diversas-

Adquiríronse

pequenos

electrodomésticos para as zonas comúns, menaxe de fogar e elementos ornamentais, así
como equipamento de lavandería. Así mesmo compráronse xoguetes, libros educativos,
material deportivo e todo tipo de elementos de ocio e formativos necesarios para a correcta
integración dos rapaces.
b).-Instalouse un ximnasio con tódolos complementos para o seu correcto uso.
c).-Renovouse o mobiliario das zonas comúns que estaba deteriorado polo uso.
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Así mesmo vanse realizar traballos de albanelería e carpintería destinados a arranxar as
habitacións dos usuarios. Os traballos de carpintería comenzarán en breve”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-w2vsmL3gb-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 0b43b3c3-f0e1-57a9-7fe0-33799b5013d5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
páxina 2 de 2
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-w2vsmL3gb-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/01/2019 12:05:29

146251

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/110297
Data
28/01/2019 12:05

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 35165 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Luís Bará Torres e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da Xunta de Galicia respecto da
atención ás demandas veciñais reflectidas nas alegacións presentadas á Segunda
Modificación Puntual do Plan Parcial de San Paio de Navia, así como o establecemento
de negociacións co Concello de Vigo e co Ministerio de Fomento para darlles resposta”,
(publicada no BOPG número 353 do 6 de setembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o
seguinte contido:
“As alegacións presentadas á modificación do plan parcial de San Paio de Navia están
actualmente en fase de resposta, que serán remitidas nas próximas semanas. Aceptaranse os
aspectos das mesmas relacionados coas competencias do plan parcial que sexan compatibles
co ordenamento e faciliten o desenvolvemento da ampliación de San Paio de Navia e o seu
obxectivo, que é dotar a Vigo de solo urbanizado para a construción de vivenda protexida.
Cómpre lembrar que o desenvolvemento da ampliación de San Paio de Navia foi iniciativa do

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-iYNACa2xG-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 75283345-7758-b077-4909-fd745774d084
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

actual Goberno da Xunta.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-iYNACa2xG-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/01/2019 12:05:15
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/110264
Data
28/01/2019 12:03

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38287, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres López e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado de tramitación do regulamento
de desenvolvemento da Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade, e do código
de accesibilidade que contemple todas as normas técnicas susceptibles de aplicación
na materia, as razóns do incumprimento do prazo acordado no Parlamento de Galicia
para a súa aprobación e a data prevista polo Goberno galego para a súa publicación”,
(publicada no BOPG número 371 do 16 de outubro de 2018), teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte
contido:
“O benestar da cidadanía e a erradicación dos obstáculos que impiden a plena participación
na sociedade das persoas con máis dificultades constitúen piares esenciais da política social
CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-oTAJPU2Ef-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 9cdae7e1-5970-4ae6-2175-3d494925da24
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

do Goberno galego. Por iso, Galicia conta cunha nova lei de accesibilidade, que entrou en
vigor en marzo de 2015 (Lei 10/2014, do 3 de decembro). Un feito obxectivo e que, tanto a
lei de accesibilidade anterior do ano 1997 como a actual, foron aprobadas baixo gobernos
do Partido Popular, sen dúbida exemplo claro dun compromiso para acadar unha sociedade
inclusiva, sen atrancos que impidan a participación de todas as persoas.
Para conseguilo, a Lei 10/2014 introduce importantes cambios no eido da sociedade da
información (TIC, páxinas web...) e as telecomunicacións. Desta maneira, a normativa ten
un enfoque máis global e un alcance superior ao da anterior normativa, que databa do ano
1997 e que a partía do concepto de eliminación de barreiras só no eido arquitectónico.
Este texto foi consensuado tanto na súa redacción inicial, como no seu trámite
parlamentario, coas principais entidades sociais do ámbito da discapacidade, así como coa
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Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e os diferentes grupos
parlamentarios.
Polo tanto, a Xunta de Galicia fai unha valoración totalmente positiva do cumprimento dos
obxectivos previstos na Lei, coa creación dunha Comisión Técnica de Accesibilidade e sen
escatimar esforzos nos investimentos realizados nos centros dependentes da Consellería de
Política Social.
É máis, esta Consellería realizou unha importante labor integradora no concepto de
‘accesibilidade’ entendendo o termo no seu sentido máis amplo, adaptando as
infraestruturas, instalacións e equipamentos para dar estrito cumprimento aos criterios de
igualdade, autonomía e inserción social.
Este compromiso materializouse nos últimos anos a través do impulso e da posta en marcha
de políticas e actuacións dirixidas a garantir os dereitos e a mellorar a calidade de vida das
persoas con discapacidade e das súas familias.
Para rematar, nese compromiso que ten o Goberno galego, cómpre que todas as
administracións públicas, no ámbito das súas competencias, traballen a reo para que a
accesibilidade universal e o deseño para toda a cidadanía sexa unha realidade, polo que,
tendo en conta as consideracións iniciais e dando resposta a pregunta formulada, este
goberno realizará todos os esforzos necesarios para que a citada normativa sexa unha

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-oTAJPU2Ef-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 9cdae7e1-5970-4ae6-2175-3d494925da24
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

realidade en próximas datas”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-oTAJPU2Ef-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/01/2019 12:03:23
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/110261
Data
28/01/2019 12:02

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 40767 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns do Goberno galego para demorar o inicio
das obras de rehabilitación previstas nas vivendas de promoción pública das Felgosas e
Vila da Igrexa, no concello de Cerdido, así como para non afrontar as dos tellados nos
garaxes, e os datos referidos ás obras executadas e as inspeccións levadas a cabo
nelas”, (publicada no BOPG número 391 do 29 de novembro de 2018), teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda,
que ten o seguinte contido:
“As obras ás que se refire a iniciativa comenzaron o 17 de agosto de 2018, dentro do prazo

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-5oxJQfHhr-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 93fdc781-7df7-f658-6d27-87edf058d087
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

establecido no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares de cada un dos contratos. Unha
vez autorizado o inicio da obra, leváronse a cabo por parte das empresas as labores previas,
entre as que se atopa o acopio de material, a contratación de estadas e os protocolos do estado
actual das vivendas.
Tanto nas vivendas de Vila da Igrexa como nas de Felgosas están previstas no proxecto obras
para mellorar o illamento das cubertas dos garaxes.
En Felgosas realizáronse reparacións no ano 2009 como consecuencia de danos provocados
por un temporal. En xullo de 2012 executouse unha obra de reparación da fachada e en 2018
iniciouse a obra de rehabilitación en materia de eficiencia enerxética, actuando no exterior e no
interior das vivendas.
En Vila da Igrexa, realizáronse reparacións en 2009 como consecuencia de danos provocados
por un temporal. Na obra de rehabilitación enerxética iniciada en 2018 actúase no exterior das
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vivendas para mellorar a eficiencia enerxética actuando na envolvente.
Polo que respecta as inspeccións, nesta obra, como en calquera outra, o Instituto Galego de
Vivenda e Solo (IGVS) controla a correcta execución das mesmas.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-5oxJQfHhr-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 93fdc781-7df7-f658-6d27-87edf058d087
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-5oxJQfHhr-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/01/2019 12:02:18
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/110255
Data
28/01/2019 12:00

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 41437, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego referida á
idoneidade do asentamento de Ence, en Lourizán, na ría de Pontevedra, a súa
información en relación coas causas da orixe do incendio declarado na factoría na
mañá do 5 de decembro de 2018 e os datos ao respecto”, (publicada no BOPG número
398 do 14 de decembro de 2018), teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-YCtWTCsgS-5
Verificación:
CVE-PREPAR: d9d88ab3-dbe6-6c84-7dd1-79128827ec58
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“A factoría de Ence conta cos títulos habilitantes necesarios para a súa situación actual en
Lourizán. Concretamente, a concesión de ocupación do dominio público marítimo terrestre,
outorgada polo Goberno central.
A actuación da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda é estritamente
administrativa e relativa á súa autorización ambiental integrada, concedida en 2008 pola
Xunta.
As causas do incendio deberán ser obxecto de investigación por parte dos órganos
competentes. Respecto dos materiais que arderon segundo consta nos rexistros do
CIAE112 os medios que acudiron ao incendio informaron que o que ardeu foi poliéster que
recubría unha torre de refrixeración.
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Tamén consta nos rexistros do CIAE 112 que o Xefe de seguridade de ENCE informou de
que activaron o Plan de Emerxencia Interior. No CAE112 activouse o protocolo de incendio
industrial, non procedendo a activación do Plan de Emerxencia Exterior ao non tratarse dun
accidente de categoría 2 ou 3”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-YCtWTCsgS-5
Verificación:
CVE-PREPAR: d9d88ab3-dbe6-6c84-7dd1-79128827ec58
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-YCtWTCsgS-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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146262

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/110249
Data
28/01/2019 12:00

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 41775 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Luís Bará Torres e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a data da última xuntanza mantida polos respon
sables da Consellesría de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda co Concello de Vigo para
abordar o desenvolvemento da ampliación do barrio de San Paio de Navia tralo remate do
prazo de alegacións e, se é o caso, as razóns da falta de interlocución”, (publicada no
BOPG número 405 do 3 de xaneiro de 2019), teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o
seguinte contido:
“O desenvolvemento da ampliación de San Paio de Navia segue o seu curso normal. Despois
da aprobación inicial da modificación do plan parcial por parte do Concello de Vigo, este
someteuna a exposición pública e, despois da mesma, remitiu ao Instituto Galego de Vivenda e
Solo (IGVS) as alegacións presentadas, que serán contestadas nas próximas semanas. Por la
súa parte, despois da adquisición de solo en compravenda por valor de 10 millóns de euros, e
unha vez aprobada inicialmente a modificación do plan parcial, o IGVS realizou unha oferta
pública de permuta de solo por edificabilidade que se atopa en tramitación. Ademais, no pasado
mes de novembro de 2018 o IGVS licitou a redacción do proxecto de urbanización, que

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-C6ASTcPHa-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 11aac558-8b96-2130-7587-1fc2575a09f8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

actualmente se atopa en prazo de presentación de ofertas. Polo tanto, por parte do IGVS non
existe ningún tipo de bloqueo no desenvolvemento da ampliación de San Paio de Navia. No
orzamento do IGVS para 2019 inclúense os fondos necesarios para continuar coa actuación.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-C6ASTcPHa-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/110303
Data
28/01/2019 12:06

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 33675, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a elaboración polo Goberno galego
dun Plan de arranxo de centro Avelino Montero de Pontevedra para o ano 2018”,
(publicada no BOPG número 344 do 1 de agosto de 2018), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño
a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social,
que ten o seguinte contido:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-lr7OkKAws-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 7e338792-5de5-c1a5-eb48-4eff267baf76
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“En relación as obras executadas cabe comentar o seguinte:
Realizáronse os traballos de cambio das carpinterías exteriores no Centro. Os traballos
incluíron a retirada de 41 ventás e instalación doutras novas con rotura de ponte térmico e
cristal dobre climalit, o que redunda nun aforro en custes e medioambiental. Así é todo,
mellora moito a estética e o illamento é adecuado. Asimesmo, realizáronse pequenas
reparacións nas zonas comúns para mellorar a estética e funcionalidade do centro. En
canto aos equipamentos no último bienio leváronse a cabo, entre outras, as seguintes
adquisicións:
a).-Electrodomésticos,

xogos

e

adquisicións

diversas-

Adquiríronse

pequenos

electrodomésticos para as zonas comúns, menaxe de fogar e elementos ornamentais, así
como equipamento de lavandería. Así mesmo compráronse xoguetes, libros educativos,
material deportivo e todo tipo de elementos de ocio e formativos necesarios para a
correcta integración dos rapaces.
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b).-Instalouse un ximnasio con tódolos complementos para o seu correcto uso.
c).-Renovouse o mobiliario das zonas comúns que estaba deteriorado polo uso.
Así mesmo vanse realizar traballos de albanelería e carpintería destinados a arranxar as
habitacións dos usuarios. Os traballos de carpintería comenzarán en breve”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-lr7OkKAws-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 7e338792-5de5-c1a5-eb48-4eff267baf76
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-lr7OkKAws-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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146267

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/123991
Data
30/01/2019 10:23

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35941, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Luís Manuel Álvarez
Martínez e dona Noela Blanco Rodríguez, sobre “a inclusión exclusivamente do
presidente da Fundación Francisco Franco na programación inicial de entrevistas do
programa da Televisión de Galicia Bos días do 30 de agosto de 2018, no que se ía
tratar o asunto da exhumación dos restos do ditador”, (publicada no BOPG número
355 do 13 de setembro de

2018), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Corporación de Radio-Televisión de Galicia, que
ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento de Galicia polo
director xeral da CRTVG, ao darlle resposta á pregunta 35940 na Comisión de Control da
CRTVG o día 28 de setembro de 2018, sobre o mesmo tema e formulada polo mesmo

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-iQOT5sjKJ-2
Verificación:
CVE-PREPAR: addb57e0-f727-13d8-a201-257918b99b67
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

grupo parlamentario”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-iQOT5sjKJ-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/110269
Data
28/01/2019 12:03

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 36315, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “o prazo previsto
polo Goberno galego para solucionar as deficiencias e carencias detectadas na prestación
de servizos, as condicións laborais do persoal e o estado de conservación das
instalacións dos centros de atención directa da provincia da Coruña”, (publicada no BOPG
número 359 do 20 de setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:
“Cúbrense todas as baixas e vacacións que se producen nos centros, incluídos os asuntos
propios, seguindo, como non podía ser doutro xeito, os trámites normativamente establecidos
para a tramitación destas substitucións. Todos os centros residenciais con prazas asistidas
contan con servizo de rehabilitación/fisioterapia. Como se indica na propia pregunta, cúmprense
as ratios normativamente establecidas para garantir unha atención adecuada aos usuarios dos
nosos centros e por suposto son adecuadas en todos os casos ao tipo de persoas usuarias de
todos os nosos centros. En conclusión, desde a Consellería de Política Social atendemos todas

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-3pvEdtBDj-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 56a342e3-3728-fe59-c391-e77158d17036
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

as carencias de persoal, e substituímos todas as baixas e vacacións que se producen”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-3pvEdtBDj-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/110635
Data
28/01/2019 12:40

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 36317, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “o prazo
previsto pola Xunta de Galicia para a apertura das plantas pechadas, con motivo das
obras, na Residencia de Maiores de Caranza, en Ferrol”, (publicada no BOPG número
359 do 20 de setembro de

2018), convertida en pregunta con resposta escrita por

finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte
contido:
“Estas plantas (6º e 7º) levan máis dun ano abertas e fóronse ocupando tódalas prazas de
forma progresiva. A data actual a ocupación ronda os 150 usuarios. Tódalas prazas de
dependentes están cubertas. Cabe comentar que a reforma destas plantas foi totalmente
estrutural, quedando totalmente renovadas e con mobiliario a medida e adaptado.
Aproveitando as reformas realizadas e xa rematadas, instalouse un novo túnel de lavado e
secado na cociña que mellorou notablemente o benestar dos traballadores. Así mesmo,

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-YTEQoHHff-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 2ea85a74-0cf3-88e9-c267-c410a9223044
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

reformouse o equipamento de lavandería e mellorouse o sistema de canalización de cociña.
Pódese concluír que a cociña está totalmente renovada e o único problema de chan que
existía nesta Residencia (na zona de cociña) xa está arranxado desde hai moito tempo.
Dado que coa obra de reforma integral a funcionalidade do centro mellorou de forma
notable, aproveitouse a conxuntura para acometer outras actuacións que redundan nunha
mellor calidade das infraestruturas e por ende da seguridade e confort dos traballadores e
usuarios como son as seguintes:
-Reforma instalación da iluminación na 1º e 5º planta
-Pintado cuartos
-Lixado e vernizado dos chans dalgunhas habitacións
-Reparación dunha terraza interior
-Arranxo de baños
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Así mesmo acondicionouse o mobiliario de enfermería e reforzouse a súa funcionalidade
mediante a implementación de novas e diversas axudas técnicas.
Por outra banda instalouse un novo sistema mural de caldeiras de biomasa que substitúen
ás caldeiras de gasóleo existentes na residencia e implican unhas mellores prestacións.
Esta nova instalación está a repercutir tanto no benestar dos usuarios como na mellora da
eficiencia enerxética da propia Residencia.
Por termino medio nas actuacións que se foron realizando nestes últimos 2 exercicios
podemos falar dun investimento (obras+equipamentos) que ascende a preto de 1,5 millóns
de euros.
No tocante ao tema do persoal, o centro cumpre coas ratios establecidas legalmente e
estase a dar unha correcta cobertura das baixas”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-YTEQoHHff-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 2ea85a74-0cf3-88e9-c267-c410a9223044
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-YTEQoHHff-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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146274

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127701
Data
30/01/2019 17:25

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 36457, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Abel Fermín Losada Álvarez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración da Xunta de Galicia respecto
das intencións do Real Club Celta de Vigo e do Concello de Mos de recualificar terreos
de especial protección forestal para construír un centro comercial na parroquia de
Tameiga”, (publicada no BOPG número 359 do 20 de setembro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Conforme ao establecido no artigo 83 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia,
calquera modificación do planeamento urbanístico deberá fundamentarse en razóns de
interese público debidamente xustificadas.

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-hDBYa0RZf-7
Verificación:
CVE-PREPAR: fb0c9237-06e7-e8d2-9f15-12421679e3a9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

No artigo 51.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, establécese que a
formulación do planeamento urbanístico é una competencia municipal, fixando no artigo 60.15
a competencia autonómica en comprobar: a integridade e suficiencia dos documentos que
integran o plan; a conformidade do plan coa lexislación urbanística vixente e a adecuación das
súas determinacións á protección do medio rural; a coherencia do plan coas Directrices de
ordenación do territorio, co Plan de ordenación do litoral e cos demais instrumentos de
ordenación do territorio; e a incidencia do plan sobre as materias de competencia autonómica e
sobre as políticas autonómicas de desenvolvemento sustentable e a articulación das
infraestruturas de carácter local cos elementos vertebradores do territorio de alcance
supramunicipal.
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En canto ás afeccións sectoriais concorrentes, de conformidade co establecido no artigo 60.4,
60.7 e 60.8 da mesma Lei 2/2016, na tramitación dos instrumentos de planeamento exíxese o
informe favorable previo dos órganos que ostenten as competencias correspondentes”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-hDBYa0RZf-7
Verificación:
CVE-PREPAR: fb0c9237-06e7-e8d2-9f15-12421679e3a9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-hDBYa0RZf-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/66528
Data
17/01/2019 14:55

RS/mm

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 36856, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja
Suárez e dona Patricia Otero Rodríguez, sobre “as razóns da existencia, ao inicio da
campaña marisqueira, de 52 solicitudes de permisos de marisqueo pendentes de
resolución en Noia”, (publicada no BOPG número 362 do 26 de setembro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada
pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“Antes de dar resposta ás seguintes cuestións formuladas, cremos que é convinte coñecer

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-itNsBFgKX-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 028e3ec4-6fa1-2031-21e3-a83816716ad6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

como se formula o proceso de convocatoria e entrega de novos permex:
o

Primeiro a confraría postula o aumento de novos permex e fixa un número
na súa proposta de Plan de Explotación do ano seguinte. No caso concreto
de Noia, esta solicitude realizouse en decembro de 2017.

o

Despois a Consellería (os servizos técnicos, non os políticos) avalían a
situación do recurso e outorgan a cifra acaída a ese estado do recurso,
valorando tamén a cifra proposta pola confraría. Neste caso foi realizado en
decembro e con data de entrada en vigor de principios de xaneiro.

o

A partir de aí realízase a tramitación para a convocatoria de novos permex
nas confrarías, que no caso de Noia publicouse a mediados de marzo,
previa comprobación de que non hai lista de reservas ou solicitude de
cambios de zona.

Cando falan de retrasos, hai que ter en conta que os prazos é necesario cumprilos e
respectalos para asegurar a legalidade do proceso e a seguridade xurídica de quen os
obtén e que estes son amplos.
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Amais hai que ter en conta que a Consellería ten un prazo máximo para notificar a
resolución expresa de tres meses. Neste caso foi dun mes entre a provisional e a definitiva
(pese a ter que resolver as alegacións presentadas) e que desde a presentación da listaxe
definitiva á entrega dos permex pasaron menos de 15 días.

Por tanto, as demoras, se se poden chamar así, responden ao cumprimento dos prazos e
ao aseguramento do tratamento de igualdade e rigorosidade no outorgamento dos novos
permex.
Por outra banda, en canto á cifra de permex, hai que ter en conta que este proceso foi o
de maior número de Galicia durante 2018, o que supón aproximadamente o 20% do total
dos que se convocaron para ese ano, e posiblemente se está a tratar dun dos procesos
máis numerosos nos últimos dez anos”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-itNsBFgKX-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 028e3ec4-6fa1-2031-21e3-a83816716ad6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-itNsBFgKX-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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146280

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127699
Data
30/01/2019 17:24

RS/ff
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 37992, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo, sobre “o cumprimento na actualidade da Lei 30/2014, do 3 de
decembro, de parques nacionais, no Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de
Galicia”, (publicada no BOPG número 368 do 10 de outubro de 2018), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que
ten o seguinte contido:
“Como non pode ser doutro xeito, estanse a cumprir tanto a Lei 30/2014, de Parque Nacionais, como
a Lei 15/2002, pola que se declara o Parque Nacional Marítimo - Terrestre das Illas Atlánticas de
Galicia. Ademais do establecido nos plans de xestión (Plan Director da Rede de Parques Nacionais,
aprobado polo Real Decreto 389/2016, e Plan de Ordenación dos Recursos Naturais, aprobado por
Decreto 274/1999).
No que respecta ao Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) do parque, dito documento foi aprobado
polo Consello da Xunta o pasado 27 de decembro de 2018.

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-w0siOtyUV-8
Verificación:
CVE-PREPAR: a3e20191-f327-79c3-7fc1-d0c58343ea89
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

En canto á investigación do SEPRONA, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
respecta esta decisión e quere destacar que non constan, tal e como se asegura na iniciativa,
“episodios presuntamente ilegais” respecto da xestión do parque nacional”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de
acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-w0siOtyUV-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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146282

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/66521
Data
17/01/2019 14:54

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 38067, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e dona
Patricia Otero Rodríguez, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da execución
dos traballos de dragaxe do Porto de Laxe no ano 2019”, (publicada no BOPG número 368
do 10 de outubro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“Portos de Galicia está a tramitar a obra de dragaxe do porto de Laxe. Trátase dunha demanda
histórica do sector na zona para dar resposta ás necesidades de abrigo da flota do municipio,
unha necesidade da que Portos de Galicia é plenamente consciente e coa que estamos
comprometidos en busca dunha solución.
Esta actuación conta cun orzamento estimado de arredor de 3,5 millóns de euros e hai que
sinalar que se ten creado unha mesa técnica para realizar un seguimento pormenorizado deste
proxecto.
Esta mesa está composta por técnicos de Portos de Galicia, o Concello, os portavoces de todos
CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-v1LuKwvnb-5
Verificación:
CVE-PREPAR: fa4d7574-8335-30a3-3c64-53978668a927
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

os grupos municipais, e a confraría de Pescadores.
Por último, sinalar que a Declaración de Impacto Ambiental deste proxecto foi publicada o día 3
de xaneiro de 2019, e para este ano ten consignada unha partida orzamentaria de un millón de
euros”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-v1LuKwvnb-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/66518
Data
17/01/2019 14:54

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 38524 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez, e outros/as deputados/as do
mesmo grupo, sobre “as razóns da redución dos recursos para atender o alumnado con
necesidades educativas especiais no CEIP Manuel Fraga Iribarne, de Cariño, no curso
2018-2019”, (publicada no BOPG número 371 do 16 de outubro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Educación Universidade e Formación Profesional, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida ao Parlamento de Galicia en resposta
por escrito á pregunta con número 38522 e publicada no BOPG número 395, de data
10/12/2018; á que nos remitimos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-EctmkNbuQ-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 1c95f278-51b7-d474-bf97-9f2936916ec1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-EctmkNbuQ-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/66508
Data
17/01/2019 14:54

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 38851 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández

e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto
da restitución da liña de autobús das 14,35 horas que prestaba o servizo Lugo-A Pobra
de San Xiao-Láncara-Baralla”, (publicada no BOPG número 375 do 24 de outubro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Indicar, en primeiro lugar, que non se suprimiu ningún servizo de transporte público a Láncara,
senón que unicamente se modificou o seu horario ás 15,20 horas. Neste sentido, sinalar que
ningún representante do Concello de Láncara acudiu, no seu momento, ás reunións que a
Xunta convocou cos concellos no marco do Plan de Transporte Público de Galicia, nin solicitou
cambios horarios nin máis servizos cara á Láncara no contrato de xestión XG548. Tampouco
realizou alegacións no trámite de información pública.
Cabe informar, ademais, que a Xunta estableceu a maiores unha nova expedición Lugo-A Pobra
de San Xiao, con saída da estación de autobuses de Lugo ás 14,35 horas, de luns a venres
CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-3tzYJr77T-7
Verificación:
CVE-PREPAR: e7d21cb7-4880-3c58-e1d2-db50a1f50fb2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

laborais durante o período lectivo, que empezou a prestar servizo o día 22 de outubro de 2018.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-3tzYJr77T-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/66490
Data
17/01/2019 14:53

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 39350, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez, sobre “os datos do Goberno
galego referidos ao número de visitas diarias que se están a realizar á Illa de Ons” ,
(publicada no BOPG número 378 do 31 de outubro de

2018), convertida en pregunta con

resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento
de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda, que ten o seguinte contido:
“En relación ao número de visitas diarias á illa de Ons, ata o momento non existía un cupo
establecido, pero a partir da entrada en vigor do Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) aprobado
polo Consello da Xunta o pasado 27 de decembro de 2018 establécese unha carga máxima de
1.800 visitantes por día en temporada alta. Concretamente: 1.300 visitas ao día, 200 para grupos
e 300 para a zona de acampada.
O sistema para o control de visitantes será o mesmo que se empregou este verán para o acceso
ás Cíes, no que as navieiras non poden emitir billete se a persoa que o solicita non ten
autorización previa da Xunta de Galicia para visitar o Parque Nacional.

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-DcyxPfLY3-0
Verificación:
CVE-PREPAR: 4b14e843-5005-3308-8e00-e077eccfe479
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O obxectivo da Xunta en relación ao Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) foi acadar un texto
que habilite ferramentas que propicien o equilibrio e o respecto polos valores naturais, así como o
desenvolvemento económico, social e cultural. E, sobre todo, un texto consensuado e no que se
atenda a todas as sensibilidades.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-DcyxPfLY3-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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146290

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/66484
Data
17/01/2019 14:53

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 39498, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto da
xustificación do interese público do uso de terreos de monte comunal para a construción
dun macrocentro comercial en Mos”, (publicada no BOPG número 380 do 6 de novembro de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Esta mesma cuestión foi contestada na sesión da Comisión 2ª do pasado 20 de decembro de
2018 pola directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, en resposta á pregunta oral
39497.
Na súa intervención, a directora xeral respondeu ás cuestións plantexadas sobre as actuacións
realizadas pola Xunta no relativo á tramitación da modificación puntual do PXOM de Mos.

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-SD8pz0fyC-9
Verificación:
CVE-PREPAR: b49b47e7-df39-11a8-9702-857fe70efa46
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Enlace ao vídeo da Comisión 2ª celebrada o pasado 20 de decembro de 2018:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obraspublicas-medio-ambiente-servizos-2018-12-20?part=a8ad7af9-abba-4675-8ee09abc0222a9e7&start=8910
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-SD8pz0fyC-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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146292

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/66480
Data
17/01/2019 14:53

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 39508, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e
dona Patricia Otero Rodríguez, sobre “as medidas que vai adoptar o Goberno galego
para apostar pola calidade de vida da xente do mar afrontando todas as súas eivas”,
(publicada no BOPG número 380 do 6 de novembro de 2018), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o
seguinte contido:
“Para comezar, sinalar que o número de afiliados ao Réxime Especial do Mar mantense
estable, e mesmo á alza, desde xaneiro de 2015, volvendo a superar a cifra dos 21.000
afiliados, e tendo hoxe 1.000 afiliados máis que hai dous anos.
De cara a seguir potenciando o relevo xeracional e incrementando o emprego no mar, a

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-eLQ2b8pC6-7
Verificación:
CVE-PREPAR: fd9658e8-f719-7fa1-d8b8-4bebf6bf0dc6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xunta pon a disposición do sector subvencións para modernizar a frota e para novos
propietarios de buques pesqueiros, así como unha firme aposta pola formación.
No relativo ás melloras a bordo, na convocatoria do ano 2016 destináronse 900.000 euros
con 66 solicitudes presentadas e atendidas, e na convocatoria de 2017, destináronse
272.000 euros, presentándose 52 peticións. Incidir en que en ambas anualidades foron
atendidas absolutamente todas as peticións presentadas, que cumprían os requisitos. Para
este ano, esta consellería dedicou preto de 1 millóns de euros, logo dunha ampliación de
crédito.
No referente a promocionar a visibilidade do traballo das mulleres no mar, indicar que o
mundo do mar é un sector no que, dende sempre, a muller tivo un papel fundamental e
protagonista. As cifras o constatan e hoxe en día traballan:
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● Na pesca extractiva, preto de 500 mulleres (5% do sector nacional).
● Na acuicultura, arredor de 1.500 mulleres (25,35% do sector nacional) e, en
particular, no cultivo do mexillón, máis de 900 mulleres nas preto de 3.350 bateas
situadas ao longo das rías galegas (20,64% do sector nacional).
● No marisqueo a pé, máis de 2.800 mulleres (75% do sector galego).
● Nas redes, o 84% dos profesionais son mulleres.
● E nas fábricas transformadoras e conserveiras, máis de 10.000 mulleres (70% do
sector galego).
Hai máis de 25 anos que a Xunta de Galicia comezou a traballar a prol do paso máis
importante que se puido dar: a profesionalización das mariscadoras, das redeiras e das
empacadoras e comercializadoras.
No caso das mariscadoras, conseguiuse que se puidesen dar de alta na Seguridade Social,
cotizar para unha pensión e acadar o posto que lles correspondía na xestión da súa labor.
No caso das redeiras, acadouse o recoñecemento profesional e a consolidación da súa
entrada na Seguridade Social, feitos básicos para dar recoñecemento a unha actividade
senlleira e indispensable para a pesca.
A maiores, sinalar o aumento da concesión do número de permex, sendo en 2017 de un
CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-eLQ2b8pC6-7
Verificación:
CVE-PREPAR: fd9658e8-f719-7fa1-d8b8-4bebf6bf0dc6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

total de 296 para marisqueo a pé e 12 para marisqueo a flote, e no ano 2018, un total de
300 para marisqueo a pé e 24 para marisqueo a flote.
No eido da representación directiva do mar, impulsouse a constitución de ANMUPESCA, a
primeira asociación de mulleres da pesca en España.
Tamén se deron pasos desde o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral para
analizar, diagnosticar e dotar de pautas correctivas nos eidos da seguridade e saúde laboral.
Por último, indicar que a proposta para o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca a partir de
2020 aínda se está negociando, polo que estamos en período de negociación e desde
Galicia seguimos defendendo os nosos intereses.

páxina 2 de 3

146294

Así o demostramos liderando o ditame sobre o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca despois
de 2020, co presidente da Xunta á cabeza e por encargo do Comité Europeo das Rexións
(CdR).
Neste documento, aprobado por unanimidade en maio polo CdR, Galicia defende un futuro
fondo de financiamento pesqueiro que:
º

Dea continuidade ao actual Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.

º

Mellore a aposta pola economía mariña e polo emprego.

º

Centrado na importancia da actividade pesqueira e en conservar o seu carácter
tradicional.

º

Contribúa á conservación dos recursos mariños e á mellora da sustentabilidade
ambiental.

º

Apoie

ás

pequenas

comunidades

costeiras

nas

súas

estratexias

de

desenvolvemento local participativo.
º

Leve aparellada a simplificación administrativa, por exemplo en aspectos como a
consecución das axudas para facilitar a súa aplicación práctica ás administracións e

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-eLQ2b8pC6-7
Verificación:
CVE-PREPAR: fd9658e8-f719-7fa1-d8b8-4bebf6bf0dc6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

profesionais do mar”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 3 de 3

146295

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-eLQ2b8pC6-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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146296

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127321
Data
30/01/2019 14:01

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 39631, formulada polo Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Bará Torres e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o balance do Goberno galego en relación co
desenvolvemento do Plan Rexurbe de rexeneración urbana”, (publicada no BOPG número 383
do 14 de novembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación
formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“En total, ao abeiro do Plan Hurbe entre 2010 e 2018 están finalizadas 171 actuacións executadas
a través de convenios con 117 concellos por un importe de máis de 122 millóns de euros. Ademais,
hai actualmente 11 actuacións en marcha por un importe total de 7 millóns”.

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-6fW7rkyIr-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 4b69d0c2-8e18-1939-1d41-e1e27adfd576
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-6fW7rkyIr-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 30/01/2019 14:01:01

146298

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/66470
Data
17/01/2019 14:52

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 40167, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja
Suárez e dona Patricia Otero Rodríguez, sobre “a realización polo Goberno galego, na
actualidade, do seguimento dos resultados dos investimentos a bordo destinados a
reducir o risco de contaxio por anisakis”, (publicada no BOPG número 386 do 21 de
novembro de

2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do

período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“A Consellería do Mar da Xunta de Galicia a través dos Plans de Produción e
Comercialización (PPC) dalgunhas Organizacións de Produtores Pesqueiros está a
colaborar no financiamento da instalación de máquinas inertizadoras do parasito anisakis,
así como tamén no estudo de mecanismos para a inertización do devandito parasito e
CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-31tlf7cV9-9
Verificación:
CVE-PREPAR: bdef79b2-7ea9-4d59-2db0-af680a7fe463
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

tamén na realización de cursos que melloren a presentación do produto pesqueiro libre de
anisakis. Trátase de medidas aínda recentemente implantadas e que, evidentemente serán
obxecto de seguimento, toda vez que deben ser presentados os Informes sobre o
cumprimento dos PPC, onde se analizarán os resultados destas medidas.
Ao mesmo tempo as liñas xerais de axuda contemplan tamén estos investimentos,
alomenos os das máquinas inertizadoras, como subvencionables, se ben ata o de agora o
sector non as ten solicitado.
Finalmente, as partidas presupuestarias desta Consellería, en concreto a denominada
‘Investimentos a bordo e eficiencia enerxética’ axústanse cada ano en función das
necesidade expostas polo sector. Hai que ter en conta que nunca quedou ningunha
solicitude de axuda que cumprise os requisitos do FEMP sen atender por falta de
páxina 1 de 2
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dispoñíbilidade orzamentaria. E por outra parte, non é a única partida da que se poden
beneficiar os propietarios de buques pesqueiros para acometer melloras a bordo”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-31tlf7cV9-9
Verificación:
CVE-PREPAR: bdef79b2-7ea9-4d59-2db0-af680a7fe463
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-31tlf7cV9-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 17/01/2019 14:52:51

146301

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127320
Data
30/01/2019 14:00

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 40540, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo, e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto da posible
vulneración da normativa aplicable en materia de conservación do patrimonio natural na
redacción que presenta o plan reitor de usos e xestión do Parque Natural de Corrubedo que
está a elaborar a Xunta de Galicia”, (publicada no BOPG número 390 do 28 de novembro de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“En primeiro lugar, destacar que o Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) do Parque Natural de
Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, actualmente en tramitación, cumpre estritamente toda a
normativa aplicable relativa á conservación do patrimonio natural.
O PRUX foi sometido a exposición pública e actualmente as alegacións presentadas a este texto
están sendo analizadas para ver se poden ser aceptadas ou non, co obxectivo de acadar un
CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-2OztSgXY5-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 30e7df19-40b8-1f98-e263-03940ced0866
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

documento o máis consensuado posible”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-2OztSgXY5-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 30/01/2019 14:00:53

146303

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/66460
Data
17/01/2019 14:52

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 40555, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto da incidencia
que ten na chamada 
Economía Circularo sistema de xestión de vidro dun só uso que está
a potenciar en Galicia”, (publicada no BOPG número 390 do 28 de novembro de

2018),

convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“En primeiro lugar, cómpre subliñar que Galicia conta con varias plantas de tratamento intermedio
de vidro autorizadas. A Xunta de Galicia, en colaboración cos sistemas colectivos de
responsabilidade ampliada, está impulsando iniciativas para acadar unha taxa de recollida
selectiva que contribúa á sostibilidade ambiental, económica e social da valorización do vidro.
En ningún caso, o Goberno galego está potenciando un sistema de xestión de vidro dun só uso.

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-AMCiCSjh5-3
Verificación:
CVE-PREPAR: a833ca64-94b6-3df1-5538-b422909ce719
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O que se está impulsando é o aproveitamento a través da reciclaxe.
A Xunta de Galicia tivo en conta, como non pode ser doutro xeito, a dispersión territorial na
elaboración da vixente planificación de xestión de residuos. En canto ao uso do ferrocarril,
cómpre destacar a aposta realizada nos últimos anos por Sogama para o traslado dos residuos a
través deste medio”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-AMCiCSjh5-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 17/01/2019 14:52:35

146305

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/110258
Data
28/01/2019 12:01

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 41435, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a información do Goberno galego
en relación coas causas da orixe do incendio declarado na mañá do 5 de decembro
de 2018 na factoría de Ence, en Lourizán, na ría de Pontevedra”, (publicada no BOPG
número 397 do 13 de decembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-KQeSOuKco-1
Verificación:
CVE-PREPAR: 6662dac2-6e66-71b8-5447-39953b6195b4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“A factoría de Ence conta cos títulos habilitantes necesarios para a súa situación actual en
Lourizán. Concretamente, a concesión de ocupación do dominio público marítimo
terrestre, outorgada polo Goberno central.
A actuación da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda é estritamente
administrativa e relativa á súa autorización ambiental integrada, concedida en 2008 pola
Xunta.
As causas do incendio deberán ser obxecto de investigación por parte dos órganos
competentes. Respecto dos materiais que arderon segundo consta nos rexistros do
CIAE112 os medios que acudiron ao incendio informaron que o que ardeu foi poliéster que
recubría unha torre de refrixeración.
Tamén consta nos rexistros do CIAE 112 que o Xefe de seguridade de ENCE informou de
que activaron o Plan de Emerxencia Interior. No CAE112 activouse o protocolo de
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incendio industrial, non procedendo a activación do Plan de Emerxencia Exterior ao non
tratarse dun accidente de categoría 2 ou 3”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-KQeSOuKco-1
Verificación:
CVE-PREPAR: 6662dac2-6e66-71b8-5447-39953b6195b4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-KQeSOuKco-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/01/2019 12:01:57

146308

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/66425
Data
17/01/2019 14:51

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 41645, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Quinteiro Araújo e don Marcos Cal
Ogando, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da apertura dunha investigación
de oficio para averiguar o acontecido o 28 de outubro de 2018 no bosque de Ridimoas, no
concello de Beade”, (publicada no BOPG número 400 do 18 de decembro de 2018), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Segundo a información da que dispón a Dirección Xeral de Patrimonio Natural, o Seprona está
actualmente levando a cabo unha investigación sobre os feitos aos que se fai referencia na
iniciativa.
A comisión dunha infracción tipificada na Lei de Caza supón o inicio do correspondente
procedemento, de acordo co réxime sancionador establecido nesta normativa.

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-JhzrFBvDK-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 69e4b3d9-1d66-2f37-6895-1e2cf1dd8567
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

En relación ás posibles compensacións, cómpre lembrar que o artigo 83 da Lei 13/2013 de Caza
de Galicia establece que ‘todo cazador ou cazadora ten a obriga de indemnizar polos danos e
perdas que ocasione en consecuencia do exercicio de caza, agás cando o feito causante fose
debido á culpa ou neglixencia de quen sufrise o prexuízo ou por causas de forza maior’.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-JhzrFBvDK-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 17/01/2019 14:51:26

146310

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/110296
Data
28/01/2019 12:05

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 35166 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Luís Bará Torres e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da Xunta de Galicia respecto da
atención ás demandas veciñais reflectidas nas alegacións presentadas á Segunda
Modificación Puntual do Plan Parcial de San Paio de Navia, así como o establecemento
de negociacións co Concello de Vigo e co Ministerio de Fomento para darlles resposta”,
(publicada no BOPG número 353 do 6 de setembro de 2018),convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“As alegacións presentadas á modificación do plan parcial de San Paio de Navia están
actualmente en fase de resposta, que serán remitidas nas próximas semanas. Aceptaranse os
aspectos das mesmas relacionados coas competencias do plan parcial que sexan compatibles
co ordenamento e faciliten o desenvolvemento da ampliación de San Paio de Navia e o seu
obxectivo, que é dotar a Vigo de solo urbanizado para a construción de vivenda protexida.

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-gFKsdjFPO-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 7d8b1787-0aa0-3ea9-f879-5806cdb47169
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cómpre lembrar que o desenvolvemento da ampliación de San Paio de Navia foi iniciativa do
actual Goberno da Xunta.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-gFKsdjFPO-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/01/2019 12:05:01

146312

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/66523
Data
17/01/2019 14:55

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 37152 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García e outros/as deputados/as do
mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da exploración da
posibilidade de coxestionar o réxime horario do transporte ferroviario de viaxeiros na liña
proposta polo Ministerio de Fomento a outras comunidades autónomas”, (publicada no
BOPG número 363 do 27 de setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia,
a contestación formulada pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda, que ten o seguinte
contido:
“O Goberno galego ten trasladado en numerosas ocasións e vén insistindo ante o Ministerio de
Fomento, que é quen ten a competencia en materia ferroviaria, na necesidade de seguir
traballando para lograr un servizo cada vez máis adaptado ás necesidades reais dos cidadáns.
O Goberno galego ten transmitido o máximo interese en que se continúe avanzando na mellora
dos servizos ferroviarios e das súas tarifas, así como na adaptación da oferta, en prazas e
horarios, ao que os usuarios necesitan. O Plan de Transporte Público de Galicia, que está a
impulsar a Xunta, propón o establecemento de órganos de colaboración para mellorar a
coordinación entre os servizos de transporte regular de viaxeiros (en calquera tipo de modo –

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-QPWUyYs7l-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 4ccf2ed0-3167-6c46-fed3-769b2932d316
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

autobús, ferrocarril...) das respectivas competencias da Administración Xeral do Estado e a
Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-QPWUyYs7l-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 4ccf2ed0-3167-6c46-fed3-769b2932d316
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

páxina 2 de 3

146314

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-QPWUyYs7l-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 4ccf2ed0-3167-6c46-fed3-769b2932d316
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-QPWUyYs7l-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 17/01/2019 14:55:17

146316

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127698
Data
30/01/2019 17:24

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 37993, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e
outras/os deputadas/os do mesmo grupo, sobre “o cumprimento na actualidade da Lei
30/2014, do 3 de decembro, de parques nacionais, no Parque Nacional MarítimoTerrestre das Illas Atlánticas de Galicia, o prazo previsto polo Goberno galego para a
aprobación do seu plan reitor de uso e xestión e a súa opinión respecto da
investigación aberta polo Seprona por un presunto delito urbanístico nas illas Cíes, así
como outras actuacións presuntamente ilegais levadas a cabo nos anos 2009, 2010 e
2011”, (publicada no BOPG número 368 do 10 de outubro de 2018), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño
a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-W394lrNik-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 3aba1a01-bea5-6860-7036-71c6d667c8a0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Como non pode ser doutro xeito, estanse a cumprir tanto a Lei 30/2014, de Parque Nacionais,
como a Lei 15/2002, pola que se declara o Parque Nacional Marítimo - Terrestre das Illas
Atlánticas de Galicia. Ademais do establecido nos plans de xestión (Plan Director da Rede de
Parques Nacionais, aprobado polo Real Decreto 389/2016, e Plan de Ordenación dos
Recursos Naturais, aprobado por Decreto 274/1999).
No que respecta ao Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) do parque, dito documento foi
aprobado polo Consello da Xunta o pasado 27 de decembro de 2018.

páxina 1 de 2

146317

En canto á investigación do SEPRONA, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
respecta esta decisión e quere destacar que non constan, tal e como se asegura na iniciativa,
-episodios presuntamente ilegais- respecto da xestión do parque nacional”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-W394lrNik-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 3aba1a01-bea5-6860-7036-71c6d667c8a0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-W394lrNik-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 30/01/2019 17:24:48

146319

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/66510
Data
17/01/2019 14:54

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38850 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Olalla Rodil Fernández

e

outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas polo Goberno
galego en relación coas incidencias rexistradas no transporte do alumnado do concello
de Láncara que cursa estudos na cidade de Lugo, trala supresión da liña e o
establecemento dunha compartida co pasaxe regular, así como a solicitude á empresa
concesionaria da parada dos autobuses no centro da Pobra de San Xiao, segundo
demandan o Concello e a veciñanza de Láncara”, (publicada no BOPG número 375 do 24 de
outubro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Indicar, en primeiro lugar, que non se suprimiu ningún servizo de transporte público a Láncara,
senón que unicamente se modificou o seu horario ás 15,20 horas. Neste sentido, sinalar que
ningún representante do Concello de Láncara acudiu, no seu momento, ás reunións que a
Xunta convocou cos concellos no marco do Plan de Transporte Público de Galicia, nin solicitou
cambios horarios nin máis servizos cara á Láncara no contrato de xestión XG548. Tampouco
realizou alegacións no trámite de información pública.

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-YehS1fkvD-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 4f7382d1-fb12-0629-31d5-b768154f8cd8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cabe informar, ademais, que a Xunta estableceu a maiores unha nova expedición Lugo-A Pobra
de San Xiao, con saída da estación de autobuses de Lugo ás 14,35 horas, de luns a venres
laborais durante o período lectivo, que empezou a prestar servizo o día 22 de outubro de 2018.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-YehS1fkvD-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 17/01/2019 14:54:38

146321

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/66476
Data
17/01/2019 14:53

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 39556 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Luís Bará Torres e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a data prevista pola Xunta de Galicia para a con
vocatoria da Comisión de seguimento do convenio de colaboración para o desenvol
vemento conxunto do transporte metropolitano de Galicia na área de transporte me
tropolitano de Vigo, e as súas razóns para non tramitar a solicitude de integración
presentada polo Concello de Gondomar”, (publicada no BOPG número 380 do 6 de
novembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-5l5Jcby7z-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 504d2860-8266-e627-0760-3eb93d5140b2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“A Xunta de Galicia convocou unha xuntanza da Comisión de Seguimento do Plan de
Transporte Metropolitano da área de Vigo o día 2 de maio de 2018, en cuxa orde do día se
incluíu a análise do convenio de transporte metropolitano nesta área no ano 2017 e a análise
sobre a situación xerada pola implantación da tarxeta PassVigo.
No ano 2014, o daquela Goberno municipal de Gondomar foi un dos 14 concellos que acordou
coa Xunta iniciar o proceso de constitución da Área de Transporte Metropolitano de Vigo. No
marco dese proceso, o Pleno do Concello de Gondomar rexeitou, en dúas ocasións, a súa
integración na Área de transporte metropolitano de Vigo.
Actualmente resulta imprescindible ter en conta que existen máis municipios que teñen
solicitado a súa integración no Plan de Transporte Metropolitano de Galicia, varios deles, en
concreto, concellos próximos a Vigo. A obriga do Goberno galego é analizar o conxunto de
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demandas con garantías de equidade para os municipios e resolvelas conforme a criterios
obxectivos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-5l5Jcby7z-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 504d2860-8266-e627-0760-3eb93d5140b2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-5l5Jcby7z-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 17/01/2019 14:53:15

146324

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127317
Data
30/01/2019 14:00

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40541, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo, e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego referida á posible
vulneración da normativa aplicable en materia de conservación do patrimonio natural na
redacción que presenta o plan reitor de usos e xestión do Parque Natural de Corrubedo que
está a elaborar a Xunta de Galicia, así como as alegacións presentadas ao respecto pola
Sociedade Galega de Historia Natural, e as súas intencións en relación coa redacción dun
novo plan”, (publicada no BOPG número 391 do 29 de novembro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018,
teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“En primeiro lugar, destacar que o Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) do Parque Natural de
Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, actualmente en tramitación, cumpre estritamente toda a

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-8ISm5p0Rs-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 76cb3be2-4079-e8b3-c517-758231a30b41
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

normativa aplicable relativa á conservación do patrimonio natural.
O PRUX foi sometido a exposición pública e actualmente as alegacións presentadas a este texto
están sendo analizadas para ver se poden ser aceptadas ou non, co obxectivo de acadar un
documento o máis consensuado posible”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
páxina 1 de 1

146325

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-8ISm5p0Rs-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 30/01/2019 14:00:33

146326

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/66457
Data
17/01/2019 14:52

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40556, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego
referidas á creación e/ou impulso en Galicia de plantas de tratamento e fabricación de
envases de vidro dun só uso, a cuantificación das emisións de CO2 xeradas polo
emprego soamente de camións para a recollida e os posteriores traslados do lixo
depositado no contedor verde e a súa opinión respecto da incidencia que ten na
chamada Economía Circularo sistema de xestión de vidro dun só uso que está a
potenciar en Galicia, así como as súas intencións en relación coa introdución
dalgunha modificación na súa política de reciclaxe de residuos”, (publicada no BOPG
número 391 do 29 de novembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-oZCVxgE3S-4
Verificación:
CVE-PREPAR: db770181-7b88-c669-67b4-940bf9d12337
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda, que ten o seguinte contido:
“En primeiro lugar, cómpre subliñar que Galicia conta con varias plantas de tratamento
intermedio de vidro autorizadas. A Xunta de Galicia, en colaboración cos sistemas colectivos
de responsabilidade ampliada, está impulsando iniciativas para acadar unha taxa de
recollida selectiva que contribúa á sostibilidade ambiental, económica e social da
valorización do vidro.
En ningún caso, o Goberno galego está potenciando un sistema de xestión de vidro dun só
uso. O que se está impulsando é o aproveitamento a través da reciclaxe.
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A Xunta de Galicia tivo en conta, como non pode ser doutro xeito, a dispersión territorial na
elaboración da vixente planificación de xestión de residuos. En canto ao uso do ferrocarril,
cómpre destacar a aposta realizada nos últimos anos por Sogama para o traslado dos
residuos a través deste medio”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-oZCVxgE3S-4
Verificación:
CVE-PREPAR: db770181-7b88-c669-67b4-940bf9d12337
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
páxina 2 de 2
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-oZCVxgE3S-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 17/01/2019 14:52:27

146329

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/110256
Data
28/01/2019 12:01

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41436, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego
referida á idoneidade do asentamento de Ence, en Lourizán, na ría de Pontevedra, a
súa información en relación coas causas da orixe do incendio declarado na factoría
na mañá do 5 de decembro de 2018 e os datos ao respecto”, (publicada no BOPG
número 398 do 14 de decembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita
por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de
enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente,

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-ekNVytB66-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 6516f056-b6f9-ccc1-60a0-e617ab494a99
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A factoría de Ence conta cos títulos habilitantes necesarios para a súa situación actual en
Lourizán. Concretamente, a concesión de ocupación do dominio público marítimo
terrestre, outorgada polo Goberno central.
A actuación da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda é estritamente
administrativa e relativa á súa autorización ambiental integrada, concedida en 2008 pola
Xunta.
As causas do incendio deberán ser obxecto de investigación por parte dos órganos
competentes. Respecto dos materiais que arderon segundo consta nos rexistros do
CIAE112 os medios que acudiron ao incendio informaron que o que ardeu foi poliéster que
recubría unha torre de refrixeración.
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Tamén consta nos rexistros do CIAE 112 que o Xefe de seguridade de ENCE informou de
que activaron o Plan de Emerxencia Interior. No CAE112 activouse o protocolo de
incendio industrial, non procedendo a activación do Plan de Emerxencia Exterior ao non
tratarse dun accidente de categoría 2 ou 3”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-ekNVytB66-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 6516f056-b6f9-ccc1-60a0-e617ab494a99
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
páxina 2 de 2
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-ekNVytB66-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/01/2019 12:01:23

146332

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127697
Data
30/01/2019 17:24

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41627, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo, e outras/os deputadas/os do mesmo grupo, sobre “a notificación polo
Goberno galego aos técnicos do Concello da aprobación definitiva do Plan xeral de
ordenación municipal de Tordoia, así como as datas previstas para a súa entrada en
vigor e posta a disposición na Casa do Concello para consulta da veciñanza de toda a
documentación dese plan”, (publicada no BOPG número 400 do 18 de decembro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo
157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“O PXOM de Tordoia foi aprobado definitivamente por Orde da Conselleira de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda de data 7 de decembro de 2018, conforme ao previsto no
artigo 85.7 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia
(LOUG) e ás previsións da disposición transitoria 2ª.2 da Lei 2/2016, do solo de Galicia

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-2pIufPAq2-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 6e45c1e6-6926-a440-0875-20123e753845
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(LSG). A Orde foi notificada ao Concello nesa mesma data.
De conformidade co disposto polo no artigo 82.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de
Galicia, o acordo de aprobación definitiva do planeamento foi publicado no Diario Oficial de
Galicia

o

pasado

20

de

decembro

de

2018

(https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181220/AnuncioG0532-131218-0001_gl.html) .
De conformidade cos artigos 82.8 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia e 70 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, o concello debe publicar no
Boletín Oficial da Provincia a Normativa e Ordenanzas do PXOM aprobado definitivamente.
En todo caso, e ao abeiro do disposto polo no artigo 82.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do
Solo de Galicia, a eficacia do acto de aprobación definitiva e a entrada en vigor do plan
aprobado quedan condicionadas á súa publicación de conformidade co establecido neste
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artigo, á inscrición do instrumento no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia de
conformidade co disposto no artigo 88 desta lei e ao que dispoña para tal efecto a lexislación
vixente en materia de réxime local”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-2pIufPAq2-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 6e45c1e6-6926-a440-0875-20123e753845
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-2pIufPAq2-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 30/01/2019 17:24:25

146335

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/66427
Data
17/01/2019 14:51

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 41644, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Paula Quinteiro Araújo e don Marcos Cal
Ogando, sobre “ as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia en relación cos feitos
acontecidos o domingo 28 de outubro de 2018 no bosque de Ridimoas, no concello de
Beade”, (publicada no BOPG número 400 do 18 de decembro de 2018), convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Segundo a información da que dispón a Dirección Xeral de Patrimonio Natural, o Seprona está
actualmente levando a cabo unha investigación sobre os feitos aos que se fai referencia na
iniciativa.
A comisión dunha infracción tipificada na Lei de Caza supón o inicio do correspondente
procedemento, de acordo co réxime sancionador establecido nesta normativa.

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-r8kILi6vN-1
Verificación:
CVE-PREPAR: 26552b62-3b39-4973-ccc4-c426b6c4a972
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

En relación ás posibles compensacións, cómpre lembrar que o artigo 83 da Lei 13/2013 de Caza
de Galicia establece que ‘todo cazador ou cazadora ten a obriga de indemnizar polos danos e
perdas que ocasione en consecuencia do exercicio de caza, agás cando o feito causante fose
debido á culpa ou neglixencia de quen sufrise o prexuízo ou por causas de forza maior’.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-r8kILi6vN-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 17/01/2019 14:51:34

146337

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127355
Data
30/01/2019 14:04

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 33245 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as razóns da
Consellería de Sanidade para seguir levando a cabo o pechamento de servizos no
Complexo Hospitalario Universitario da Coruña durante os meses de verán cando hai
situacións de saturación, os criterios que se están a seguir para cubrir os permisos do
persoal e as previsións ao respecto”, (publicada no BOPG número 338 do 19 de xullo de
2018),convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Servizo Galego de Saúde planifica, todos os anos, a adecuación dos recursos asistenciais
tendo en conta o decrecemento da demanda asistencial, motivado pola diminución da
morbilidade estacional de determinadas patoloxías. Ademais, neste período prográmanse as
vacacións dos profesionais e mantéñense operativos os recursos adaptados a esta realidade.
Nos Hospitais do Servizo Galego de Saúde non se están a producir recortes de servizos e polo
que se refire as camas hospitalarias están todas dispoñibles de acordo coas necesidades de

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-0Qw4h4XnA-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 4ca07bb5-32f1-7cc9-8e21-b8a6be908c74
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

hospitalización dos pacientes en cada momento.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-0Qw4h4XnA-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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146339

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127353
Data
30/01/2019 14:04

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 33251 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a planificación
existente no Hospital Comarcal do Salnés en relación coa atención aos partos durante os
meses de verán e as razóns que hai para continuar pechando servizos nel na época
estival”, (publicada no BOPG número 338 do 19 de xullo de 2018),convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“A planificación da atención aos partos no Hospital do Salnés durante os meses de verán ven
sendo a mesma que o resto do ano, é dicir, atención aos mesmos no propio centro. Non houbo
derivación de ningún parto ao Complexo Hospitalario de Pontevedra durante o verán.
Con respecto a reorganización de camas que se produce no Hospital durante os meses de
verán, cabe sinalar que non entran nesta reorganización as camas de obstetricia.”

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-xaoBGYxii-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 93628762-e0c7-94e6-9589-b7b29d073687
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-xaoBGYxii-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127351
Data
30/01/2019 14:04

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 33304 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “os datos referidos
ás camas e aos servizos que se van pechar durante os meses de verán nos hospitais do
Sergas, así como ás vacacións do persoal que se van cubrir en cada área sanitaria e o
plan que se vai desenvolver diante das situacións de colapso que se están a producir na
rede hospitalaria pública”, (publicada no BOPG número 338 do 19 de xullo de
2018),convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Servizo Galego de Saúde planifica, todos os anos, a adecuación dos recursos asistenciais
tendo en conta o decrecemento da demanda asistencial, motivado pola diminución da
morbilidade estacional de determinadas patoloxías. Ademais, neste período prográmanse as
vacacións dos profesionais e mantéñense operativos os recursos adaptados a esta realidade.
Nos Hospitais do Servizo Galego de Saúde non se están a producir recortes de servizos e polo
que se refire as camas hospitalarias están todas dispoñibles de acordo coas necesidades de

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-KuaptZK75-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 474eb325-b4c9-f253-a0d6-64e79ef14d56
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

hospitalización dos pacientes en cada momento.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-KuaptZK75-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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146343

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127350
Data
30/01/2019 14:03

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 33541 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “o gasto far
macéutico nas unidades de saúde mental no Servizo Galego de Saúde dente o ano 2018
ata a actualidade”, (publicada no BOPG número 342 do 27 de xullo de 2018),convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Existe un crecemento na prescrición de psicofármacos en Galicia no número global de
envases que foi do 6,14 % durante o período 2013/2017. Os subgrupos terapéuticos que máis
aumentan son os antidepresivos, hipnóticos e sedantes. Este aumento refírese a todo o Sergas,
non so ás unidades de saúde mental. Este incremento débese a factores como a maior
actividade asistencial e ao aumento do perfil de seguridade dos fármacos.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-ctJbZ9svt-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 5e6189f9-4180-6129-e109-85591c707cb8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-ctJbZ9svt-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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146345

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127349
Data
30/01/2019 14:03

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 33612 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a atención sanitaria en A Pontenova”, (publicada no
BOPG número 342 do 27 de xullo de 2018),convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Servizo Galego de Saúde garante o mantemento da calidade asistencial que se presta no
centro de saúde de A Pontenova, que seguirá contando cos

mesmos servizos sanitarios

medicina xeral, enfermaría e servizos administrativos, entre outros.
O Servizo Galego de Saúde realizou unha reorganización dos recursos asistenciais asignados a
este concello sen comprometer a calidade da asistencia sanitaria.
O concello de A Pontenova conta cunha poboación total de 2.402 habitantes. Descontada a
poboación en idade pediátrica, conta cun total de 1.993 tarxetas sanitarias, que se distribuirán
entre os dous facultativos do centro de saúde.

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-b1kzCyTDb-0
Verificación:
CVE-PREPAR: e5d46975-1e36-c665-9917-e7920e314398
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O centro de saúde de A Pontenova contaba con tres facultativos de Medicina Familiar e
Comunitaria, que tiñan asignadas un promedio de 664 tarxetas sanitarias cada un deles.
Ademais, conta con servizo de enfermería (con dous profesionais) e cun auxiliar administrativo.
Trala xubilación dun dos profesionais que ocupaba unha das prazas de medicina de familia,
levouse a cabo unha reordenación dos cupos médicos deste centro de saúde (substancialmente
inferiores á maioría dos concellos de Galicia e mesmo da provincia de Lugo, e ao promedio que
se considera adecuado, de 1.500 tarxetas sanitarias por facultativo).
A reorganización de recursos levada a cabo determina que nese centro de saúde é suficiente
con dúas prazas de facultativo, xa que cada un dos profesionais contará cun total de 998
tarxetas asignadas ao seu cupo.
Para levar a cabo a reorganización asistencial tivéronse en conta criterios obxectivos, como
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poboación de referencia, número de tarxetas sanitarias, distribución xeográfica... e, sobre todo,
a premisa de seguir garantindo a calidade asistencial e a continuidade de todos os servizos
sanitarios que se prestan neste centro de saúde (medicina de familia, enfermería...).”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-b1kzCyTDb-0
Verificación:
CVE-PREPAR: e5d46975-1e36-c665-9917-e7920e314398
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-b1kzCyTDb-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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146348

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127347
Data
30/01/2019 14:03

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 33621 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración pola Xunta de Galicia do informe do
Defensor del Pueblo en relación á atención e instalación do Hospital Psiquiátrico de
Conxo”, (publicada no BOPG número 342 do 27 de xullo de 2018),convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“O informe foi valorado en profundidade, e recolléronse aqueles aspectos que entendemos que
mellorarán as instalacións e o funcionamento do centro.
En relación a valoración do informe do Defensor do Pobo constan aspectos de mellora nos que
existe compromiso de abordar, se ben existen determinados aspectos que non se comparten e
que foron correctamente argumentados no informe de contestación ao Defensor.
Están sendo abordadas aquelas melloras consideradas prioritarias nun proceso progresivo.

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-T7ZvFJksI-5
Verificación:
CVE-PREPAR: f7bb85e9-75d8-b441-6b50-6f93c32d8733
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A atención clínica é prestada por persoal sanitario especialista perfectamente cualificado,
respectando o principio de autonomía dos pacientes. Se están a abordar diferentes aspectos de
mellora.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-T7ZvFJksI-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 30/01/2019 14:03:37

146350

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127346
Data
30/01/2019 14:03

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 33650 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as actuacións da
Xunta de Galicia tendentes á ampliación do centro de saúde do Concello do Porriño e a
dotación adecuada de medios técnicos e humanos”, (publicada no BOPG número 344 do 1
de agosto de 2018),convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Servizo Galego de Saúde levou a cabo medidas destinadas a incrementar e mellorar os
recursos humanos e físicos do Centro de Saúde de Porriño. Neste contexto, a Xerencia da área
sanitaria de Vigo dotou ao centro dun sistema de climatización dando resposta ás demandas de
profesionais e sanitarios xa que se durante os meses de verán tiñan que soportar altas
temperaturas por tratarse dun edificio cunha galería acristalada moi exposta á luz solar.
Tamén dotouse dunha nova Sala de Observación no Punto de Atención Continuada (PAC),
dispositivo con 4 postos de atención que incrementa considerablemente a calidade asistencial
neste servizo. Polo que se refire a recursos humanos nos últimos meses incorporáronse dous
novos profesionais: un pediatra e unha enfermeira. En xeral, o servizo de Atención Primaria de
Porriño conta con 66 profesionais: 19 médicos de familia, 3 pediatras, 2 odontoestomatólogos, 1
CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-C9Wy6JIIf-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 5d651904-96b7-ca99-1711-d162b02f24e5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

farmacéutico, 18 enfermeiras, 2 técnicos de coidados auxiliares de enfermería , 1 matrona, 1
técnico especialista, 1 asistente social, 1 auxiliar administrativo, 6 persoal de servizos xerais e 4
celadores.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-C9Wy6JIIf-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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146352

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127345
Data
30/01/2019 14:03

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 33655 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “ as actuacións da
xunta de Galicia tendentes a ofrecer una cobertura axeitada dos servizos do Centro de
Saúde de Ares”, (publicada no BOPG número 344 do 1 de agosto de 2018),convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O novo Centro de Saúde de Ares entrou en funcionamento o luns 9 de xullo de 2018. Este
novo edificio permitirá tanto aos profesionais como aos pacientes e usuarios dispor dun
centro de saúde máis moderno e adaptado ás necesidades de saúde presentes e futuras, das
veciñas e veciños deste concello. O centro de saúde de Ares ofrece a atención a un total de
4.814 tarxetas sanitarias, das que 560 son menores de 15 anos. Neste centro, traballan un total
de tres especialistas en Medicina Familiar e Comunitaria, unha pediatra, unha matrona, catro
profesionais de Enfermaría, e dous administrativos. Na súa carteira de servizos ofrécese
atención ó adolescente, ó adulto, ó ancián, ó paciente crónico; e asistencia domiciliaria,
pediátrica, da muller e do neno san. Conta tamén con cirurxía menor, descentralización do
Tratamento de Anticoagulación Oral, con doppler vascular, con tonómetro, con petición

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-6YAKTD0vd-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 69a6aea4-e095-8952-a3c4-ffd1fa828860
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

electrónica do laboratorio, e con consulta telefónica.
Pola súa banda, no primeiro andar habilitáronse tres consultas e dúas salas de enfermería, sala
de educación da saúde, ademais doutras estancias coma despachos para xestión e
coordinación, almacén ou consulta para matrona.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-6YAKTD0vd-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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146354

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/110300
Data
28/01/2019 12:05

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 33676, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo
e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a elaboración polo Goberno galego
dun Plan de arranxo de centro Avelino Montero de Pontevedra para o ano 2018”,
(publicada no BOPG número 344 do 1 de agosto de 2018), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño
a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento
do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Política Social,
que ten o seguinte contido:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-JEFtWQU6Y-4
Verificación:
CVE-PREPAR: a96e5039-5626-d407-eda3-7e9fd6344968
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“En relación as obras executadas cabe comentar o seguinte:
Realizáronse os traballos de cambio das carpinterías exteriores no Centro. Os traballos
incluíron a retirada de 41 ventás e instalación doutras novas con rotura de ponte térmico e
cristal dobre climalit, o que redunda nun aforro en custes e medioambiental. Así é todo,
mellora moito a estética e o illamento é adecuado. Asimesmo, realizáronse pequenas
reparacións nas zonas comúns para mellorar a estética e funcionalidade do centro. En
canto aos equipamentos no último bienio leváronse a cabo, entre outras, as seguintes
adquisicións:
a).-Electrodomésticos,

xogos

e

adquisicións

diversas-

Adquiríronse

pequenos

electrodomésticos para as zonas comúns, menaxe de fogar e elementos ornamentais, así
como equipamento de lavandería. Así mesmo compráronse xoguetes, libros educativos,
material deportivo e todo tipo de elementos de ocio e formativos necesarios para a
correcta integración dos rapaces.
páxina 1 de 2
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b).-Instalouse un ximnasio con tódolos complementos para o seu correcto uso.
c).-Renovouse o mobiliario das zonas comúns que estaba deteriorado polo uso.
Así mesmo vanse realizar traballos de albañileria e carpintería destinados a arranxar as
habitacións dos usuarios. Os traballos de carpintería comenzarán en breve”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-JEFtWQU6Y-4
Verificación:
CVE-PREPAR: a96e5039-5626-d407-eda3-7e9fd6344968
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-JEFtWQU6Y-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/01/2019 12:05:45

146357

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127343
Data
30/01/2019 14:03

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 33749 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Abel Losada Álvarez e don Julio Torrado
Quintela, sobre “os criterios técnicos para designar centro de referencia no tratamento de
sarcomas musculoesqueléticos en adultos (partes brandas ou óseos) para todo o ámbito
do Servizo Galego de Saúde o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela”, (publicada no BOPG número 344 do 1 de agosto de 2018),convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Os criterios técnicos utilizados fundaméntanse na prevalencia da patoloxía, e nunha análise da
Unidade de Tumores do Aparello Locomotor, baseada na actividade e en indicadores
refrendados pola SOGACOT e os utilizados para a valoración do CSUR.
Esta Unidade está integrada na Comisión de Tumores, especificamente no Comité de Tumores
de Partes Brandas e Oseas, que se rixe por un regulamento no que se establecen a súas
funcións.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-bot9h4Bji-7
Verificación:
CVE-PREPAR: f56ff1f4-3109-6521-d150-efe11c8ef711
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-bot9h4Bji-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 30/01/2019 14:03:09

146359

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127342
Data
30/01/2019 14:02

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 33835 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Abel Losada Álvarez e don Julio Torrado
Quintela, sobre “a xuntanza o día 26 de xullo, do conselleiro de Sanidade cos veciños e
veciñas de Bouzas (Vigo)”, (publicada no BOPG número 350 do 3 de setembro de
2018),convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Conselleiro de Sanidade foi convidado a unha xuntanza coa asociación de veciños de
Bouzas a que asistiu como fai cando é convidado por distintas asociacións ou colectivos para
tratar temas relacionados coa sanidade.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-ZwKYKtm1R-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 1b53b762-27a6-8ff2-28f2-1aadbbe470c4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-ZwKYKtm1R-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 30/01/2019 14:03:00

146361

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127341
Data
30/01/2019 14:02

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 33865 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a prestación do
Servizo domiciliario de terapias respiratorias”, (publicada no BOPG número 350 do 3 de
setembro de 2018),convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“En relación á aplicación das recomendacións feitas polo Consello de Contas foi creado e
implantado un sistema de xestión de terapias respiratorias domiciliarias. Este sistema de xestión
recolle desde o primeiro momento no que o facultativo xera unha prescrición, ata que dita
prescrición chega á empresa encargada de prestar o servizo no domicilio particular do doente.
Tamén contempla o seguimento e control da prestación do servizo, recollendo a información do
retorno cunha dobre finalidade: o seguimento do tratamento por parte do médico e o control
económico para realizar o pago da empresa adxudicataria.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-bCkrTm8gr-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 9698c453-ef86-ce44-bbe2-1bcc24cb74a4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-bCkrTm8gr-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 30/01/2019 14:02:52

146363

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127339
Data
30/01/2019 14:02

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 33871 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a publicación da úl
tima Guía de fisioterapia na Atención Primaria e a convocatoria polo Goberno galego de
prazas públicas de fisioterapeuta”, (publicada no BOPG número 350 do 3 de setembro de
2018),convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“No mes de decembro aprobouse o Decreto de oferta de emprego público para o ano 2018, no
que definiron as categorías a ofertar, entre elas 65 prazas para fisioterapeutas.
Neste intre estase a traballar para constituír un grupo con profesionais de Atención Primaria e
Atención Hospitalaria para elaborar unha guía conxunta.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-z8LbqeeMG-9
Verificación:
CVE-PREPAR: cc66eb32-5e20-76b2-e2f7-4a85bea76e97
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-z8LbqeeMG-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 30/01/2019 14:02:44

146365

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127338
Data
30/01/2019 14:02

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 33933 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o número de nenos e nenas da provincia de
Ourense que tiveron que ser atendidos en Vigo, dende a supresión do Servizo de Cirurxía
Pediátrica no ano 2013, para someterse a unha intervención cirúrxica fora do horario de
mañá, ou en sábado, domingo e festivo”, (publicada no BOPG número 350 do 3 de setembro
de 2018),convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A área de servizo compartido ven funcionando correctamente. No CHUO intervíronse no ano
2017 un total de 170 pacientes e realizáronse 1.129 consultas externas. Nos dous primeiros
meses do ano 2018, a actividade cirúrxica incrementouse nun 27% (51 intervencións) e as
consultas externas nun 16% (218 consultas) sobre o mesmo período do ano 2017 e as listas de
espera cirúrxica e de consultas veñen con descensos continuos en número de pacientes e en

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-IitUG5KS6-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 984bb804-8c92-ad70-d789-146dfcc1dce3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

esperas medias, ata o punto que neste momento a consulta externa de primeiras consultas xa
non ten demora.
A decisión da creación da Área de servizo compartida obedece a causas de tipo asistencial e
técnico e teñen o seu refrendo e soporte legal na Lei 8//2008, de Saúde de Galicia (artigos 32 e
97) e do decreto 37/2001, de 1 de febreiro, de áreas de servizo compartido en estruturas
hospitalarias do Servizo Galego de Saúde.

Os criterios de carteira de servizos na cirurxía pediátrica na Área de servizo compartido se
teñen fixado atendendo a motivos asistenciais e profesionais. Neles están representados os
servizos de cirurxía pediátrica, pediatría, cirurxía xeral, anestesia e reanimación, calidade,
admisión de pacientes e uroloxía. Polo tanto, se procura a mellor atención posible tendo en
conta a casuística, a experiencia clínica e a dotación necesaria para afrontala.
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Os custos de desprazamento son os normais nestes casos e non se diferencian dos resultantes
dos desprazamentos ordinarios de pacientes adultos entre hospitais de Galicia e incluso de fora
da Comunidade Autónoma, tanto para consulta como para exploracións, tratamentos ou
seguimentos de patoloxías.

No caso de cirurxía pediátrica en Ourense, as demoras medias para consultas externas están
dentro das ratios do SERGAS para esta especialidade. En Ourense, a 30 de xuño de 2018, a
espera media de cirurxía é de 32,1 días e a espera media de consultas externas é de 18 días.
A prestación da cirurxía pediátrica en Ourense está garantida e as ratios son as adecuadas.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-IitUG5KS6-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 984bb804-8c92-ad70-d789-146dfcc1dce3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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146367

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-IitUG5KS6-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 30/01/2019 14:02:35

146368

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127337
Data
30/01/2019 14:02

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 34059 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a xestión de pediatría en Bergantiños nos meses de
verán”, (publicada no BOPG número 350 do 3 de setembro de 2018),convertida en pregunta
con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“Actualmente existe, en Galicia e no conxunto do España, un déficit de especialistas en
pediatría para cubrir as prazas xa existentes nos centros de saúde.

Esta situación vese

agravada nos períodos de ausencias estivais dos cadros de persoal habituais, que están
recollidas como dereito dos traballadores.
Os nenos dos Concellos de Coristanco e Malpica contan profesionais que prestan atención
pediátrica aos 979 nenos destes dous concellos cunha cobertura de dez horas diarias de
atención en quenda ordinaria.

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-7t4uMXbCV-5
Verificación:
CVE-PREPAR: af105214-d417-b468-8129-65348530a577
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

No Servizo de Atención Primaria de Carballo hai catro pediatras para 4.000 nenos menores de
14 anos con horario de atención ordinario en quenda de mañá (8 a 15 horas).
En materia de asistencia sanitaria é importante primar a accesibilidade da poboación, para que
o servizo estea garantido para a poboación cuberta, cunha proximidade razoable aos servizos.
O Servizo de Atención Primaria de Carballo conta cun equipo de pediatría cun número de
profesionais que garante a cobertura permanente do servizo en quenda ordinaria, aínda en
ausencia dalgún deles, e a continuidade asistencial en quenda de tarde-noite.
Durante os festivos queda garantida polo Punto de Atención Continuada de Carballo, que os
365 dias do ano presta asistencia aos concellos de Malpica, Coristanco.
Durante os meses de xullo e agosto e co consenso dos profesionais a atención pediátrica dos
tres concellos en quenda ordinaria, como xa se ven realizando fóra desta quenda, centralizouse
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no Servizo de Atención Primaria de Carballo.
Unha vez revisados os resultados, o número de consultas atendidas por profesional de pediatría
para a poboación total (5.000 nenos) neste período foi duns 20 nenos/día, non houbo demoras
na atención programada e non se rexistraron incidencias. Sempre é posible revisar a
ordenación da asistencia e reaxustala segundo a demanda, pero, en xeral, o nivel de
satisfacción dos usuarios foi positivo na súa atención en pediatría.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-7t4uMXbCV-5
Verificación:
CVE-PREPAR: af105214-d417-b468-8129-65348530a577
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-7t4uMXbCV-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 30/01/2019 14:02:24

146371

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127336
Data
30/01/2019 14:02

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 34260 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a consideración
polo Goberno galego das conclusións recollidas no último informe de fiscalización do
Consello de Contas á Conta Xeral do Servizo Galego de Saúde”, (publicada no BOPG
número 350 do 3 de setembro de 2018),convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para
así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“As recomendacións do Consello de Contas estanse atendendo e se iniciaron procedementos
de contratación mediante Acordos Marco.
O Servizo Galego de Saúde atende as recomendacións recollidas no informe.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-crI7JtRWw-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 53107212-b4c8-0ef3-2578-d60f47c340d4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-crI7JtRWw-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 30/01/2019 14:02:15

146373

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127702
Data
30/01/2019 17:25

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 34413 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona Noela
Blanco Rodríguez, sobre “as condicións laborais dos profesionais e a dotación dun maior
número de profesionais dos PAC de A Estrada e de Galicia”, (publicada no BOPG número
350 do 3 de setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Nos remitimos á resposta facilitada polo Conselleiro de Sanidade á pregunta oral en pleno
número 34414 que tivo lugar no pleno do 12 de setembro de 2018.
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-09-12?
part=46b8584c-a0e2-4ca8-94d8-bfe93a622551&start=6150.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-eMw8hGwcD-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 11bbd486-8c86-ad80-0049-cd1da1d015b3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-eMw8hGwcD-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 30/01/2019 17:25:33

146375

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127334
Data
30/01/2019 14:02

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 34515 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas que debe adoptar a Xunta de
Galicia en relación coa situación do persoal facultativo dos centros médicos do concello
do Rosal”, (publicada no BOPG número 350 do 3 de setembro de 2018),convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Concello do Rosal conta co Centro de Saúde do Rosal no que desenvolven á súa actividade

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-671vWkcK2-9
Verificación:
CVE-PREPAR: af0a7c97-2f15-5129-9531-3a53fb5b25f1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

asistencial dous profesionais de medicina de familia que atenden a unha poboación de 3.200
pacientes e o Consultorio de Tabagón que conta cun profesional médico que atende a unha
poboación de 1.550 pacientes.
O 16 de xuño deste ano, a médica do Consultorio de Tabagón, causou baixa por xubilación,
sendo cuberta a súa praza con outra médica ata o día 30 do dito mes con atención aos
pacientes en horario completo de 8 a 15 horas.
Desde o 1 de xullo ata a actualidade deuse cobertura en todo momento á consulta de Tabagón
e ás do Rosal. Durante os períodos do 16 ao 31 de xullo e do 1 ao 15 de setembro a cobertura
foi compartida entre ambos centros asistenciais, de maneira que nestes períodos a médica
substituta pasaba media mañá en Tabagón e outra parte da súa xornada no Rosal.
Hai que engadir que o 30 de xuño un médico causou baixa por incapacidade temporal polo que
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se engadía ás ausencias programadas por descanso vacacional a dita IT.
Ante a dificultade de substitución da dita IT, por non contar con dispoñibles na lista de
contratación e ter xa planificadas as ausencias do resto de centros en base aos criterios
establecidos pola Dirección de Recursos Humanos e a Dirección Asistencial, realizouse a
cobertura con prolongacións de xornada os cinco días da semana garantindo así a atención dos
pacientes que acudían ao centro de saúde.
Actualmente na consulta da médico que se xubilou traballa outra médico e os profesionais do
Centro de Saúde do Rosal desenvolven á súa actividade habitual no centro de saúde, sen
demoras na atención.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-671vWkcK2-9
Verificación:
CVE-PREPAR: af0a7c97-2f15-5129-9531-3a53fb5b25f1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Verificación:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127329
Data
30/01/2019 14:01

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 34771 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e dona Noela
Blanco Rodríguez, sobre “a calidade asistencial no servizo de atención primaria do
sistema público de saúde”, (publicada no BOPG número 350 do 3 de setembro de
2018),convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A Atención Primaria é o servizo sanitario mellor valorado pola cidadanía en todos os
barómetros sanitarios.
Para a prestación da asistencia sanitaria dispoñemos na Comunidade Autónoma de Galicia
dunha ampla rede de centros de saúde, puntos de atención continuada (469 CS, 91 PACs), e
hospitais (14), ademais da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias 061, e demais axencias e
organismos dependentes da Consellería de Sanidade e Servizo Galego de Saúde.
Nestes centros e dispositivos desenvolven o seu traballo arredor de 38.000 profesionais, 1.544
máis que no 2008 (7% máis médicos de familia, 6% máis persoal de enfermería).
Coas ofertas públicas de emprego foron 6.133 prazas convocadas entre 2009 e 2017 (851 de
CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-a1Vcat7s2-5
Verificación:
CVE-PREPAR: ca4f8402-7660-0a61-a6c2-7a78d74c8f55
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

persoal médico, 2.311 de persoal de enfermería ou outros diplomados, 2.971 outro persoal).
Levamos a cabo convocatorias anuais de Ofertas Públicas de Emprego (OPES). Entre 2012 e
2016 ofertamos 1.606 prazas. OPE 2017: 1.616. OPE 2018:1400 prazas.
No período 2017/2020, teremos ofertada a posibilidade de estabilizarse a 5.000 persoas.
Nos últimos anos vimos incrementando a oferta de prazas MIR; na última convocatoria
realizamos a maior oferta dos últimos anos, con 404 prazas; 105 prazas para medicina familiar
e comunitaria, 7 máis que en 2017 e 13 máis que no 2016.
Ademais solicitamos en reiteradas ocasións ao Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social o incremento das prazas que temos acreditadas para poder aumentar a oferta de
pediatría de 20 a 26 prazas.
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Es seguimos avanzando cara un novo modelo de atención primaria con medidas como o
incremento do salario do persoal estable no mes de xaneiro de 2019 coa aplicación das
retribucións previstas por carreira profesional unha vez remate a avaliación realizada; coa
incorporación no primeiro trimestre do 2019 da figura do director de primaria na estrutura das
Xerencias e neste ano realizaremos nomeamentos estables aos residentes que rematen o MIR
de familia de pediatría, con duración mínima dun ano.
Levaremos a cabo os cambios que precisa o modelo organizativo desde o diálogo e o traballo
colaborativo da Administración, os profesionais e a cidadanía.
De cara a acordar un plan de traballo cos profesionais e máis medidas para seguir avanzando,
o pasado día 18 de decembro convocamos unha reunión con representantes de todas as
categorías das áreas sanitarias e persoal de xestión, dos colexios profesionais e sociedades de
médicos de familia, de enfermería especialista de atención primaria, membros do Consello
asesor de Sanidade e sociedades científicas.
Constituíronse seis grupos de traballo para abordar: a reorganización e a creación de equipos
para identificar os novos roles dos profesionais que traballan na atención primaria; as medidas
encamiñadas á atención da demanda con calidade e seguridade; a priorización do plan de
investimentos previstos para 2019 na atención primaria; as relacións entre a atención
hospitalaria e a primaria; a formación e a investigación, e a relación cos pacientes a través das

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-a1Vcat7s2-5
Verificación:
CVE-PREPAR: ca4f8402-7660-0a61-a6c2-7a78d74c8f55
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

novas plataformas tecnolóxicas aplicadas á saúde.
O plan de traballo acordado programouse para poder contar coas primeiras conclusións dos
expertos no vindeiro mes de febreiro.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127328
Data
30/01/2019 14:01

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 34820 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao e outros/as deputados/as do
mesmo grupo, sobre “a incidencia que tivo, para os doentes citados no Centro de Saúde
de Viveiro o 14 de agosto de 2018, a ausencia do médico substituto para a quenda da
tarde, e o prazo previsto polo Goberno galego para a cobertura de xeito estable de todas
as prazas do centro”, (publicada no BOPG número 353 do 6 de setembro de 2018),convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Centro de Saúde de Viveiro conta con tres médicos de familia no turno de tarde. O 14 de
agosto ao atoparse dous facultativos (médicos de Familia) de permiso concedido contratouse a
un substituto para realizar dita cobertura asistencial.
De xeito sobrevido, este substituto informa ao servizo de persoal que por causa imprevista non
poderá realizar dita substitución. Desde este servizo intentouse por todos os medios posibles,
durante toda a tarde conseguir outro facultativo, pero foi inviable conseguir o recurso.

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-WkxOBqg8G-5
Verificación:
CVE-PREPAR: e6be1306-3738-58d0-9d00-30d559c10204
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mentres se trataba de dar solución a esta incidencia contactouse coa doctora presente que
asumiu as urxencias e ao resto dos pacientes ofrecéuselles cambiar a cita para o día seguinte.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127326
Data
30/01/2019 14:01

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 35223 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto
da substitución do facultativo do centro médico de Cabo de Cruz para evitar o seu
pechamento durante os meses de verán”, (publicada no BOPG número 353 do 6 de
setembro de 2018),convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao
previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O peche do consultorio periférico de Cabo de Cruz en Boiro durante o período estival, vense
realizando dende fai máis de 10 anos para poder compatibilizar o dereito dos profesionais ao
desfrute das súas vacacións co dereito dos usuarios a recibir unha atención accesible e de
calidade que terán no Centro de Saúde de Boiro que está a 4 km (9 minutos de duración do
traxecto), e que dispón de 11 médicos xerais, 3 pediatras, 11 enfermeiras, 3 auxiliares de
enfermaría, 1 matrona, 1 de odontoloxía, 1 de hixiene bucodental, 1 farmacéutico, 4

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-aPMKNc3pB-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 1b5c63f1-60d9-c385-6602-3af39c1bf8d5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

fisioterapeutas, 1 traballador social e 3 función administrativa.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127325
Data
30/01/2019 14:01

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 35230 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o brote de tuberculose detectado no IES de
Cacheiras (Teo) e as actuacións e protocolos seguidos polo Sergas para controlalo”,
(publicada no BOPG número 353 do 6 de setembro de 2018),convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“Ante un caso de tuberculose aplícase o protocolo recollido no ‘Programa Galego de Prevención
e Control da Tuberculose 2012-2015’ e no documento ‘Infección tuberculosa e estudo de
contactos’, ambos os dous elaborados pola Dirección Xeral de Saúde Pública e dispoñibles para
a súa consulta na Web da Consellería de Sanidade.
Neste abrocho, o diagnóstico e inicio do tratamento do caso índice realizouse antes dos prazos
máximos previstos nestes casos e pese aos problemas loxísticos que supuxo realizalo en
período escolar vacacional. Isto foi posible grazas á implicación e colaboración da dirección do

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-wOtqqwlxV-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 6abc29e3-4b25-bf31-00d5-200baee87869
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

centro, que facilitou os listados de alumnos/as e as instalacións para realizar as probas da
tuberculina in situ, e á rápida actuación da Unidade de Tuberculose (UTB) de Santiago.
Sempre que se produce un caso de tuberculose nun colectivo escolar ou de especial
vulnerabilidade, a UTB de referencia ponse en contacto coa dirección do centro e infórmalle da
necesidade de iniciar o estudo nos contactos incluídos no primeiro círculo de risco. Así se fixo
neste caso dende a comunicación inicial da existencia dun caso nese IES.
A dirección facilitou os listados dos contactos máis próximos co caso índice e a UTB púxose en
contacto con eles para pedirlle o consentimento para realizar as probas pertinentes.
O estudo foise ampliando en función dos resultados, estudando de forma gradual ao resto de
contactos, seguindo o mesmo procedemento, mantendo sempre informada a dirección do IES da
evolución do mesmo. Seguindo o protocolo, aos contactos que dan negativo na proba da
tuberculina, repíteselle o test aos 2-3 meses para confirmar que son verdadeiros negativos e que

páxina 1 de 2

146386

non se atopen no denominado período ventá, motivo polo que a responsable da UTB solicitou
informar ao Consello Escolar do centro, que se reuniu, nunha convocatoria extraordinaria, o día 8
de setembro, co único punto do día de informar da situación, das medidas tomadas e das que
aínda faltaban por realizar (retest no mes de outubro). Todas as persoas que participaron no
estudo foron informadas da súa situación e das medidas a tomar de forma individual (pais, nais
ou titores no caso dos alumnos), como corresponde a calquera proceso patolóxico, garantindo a
confidencialidade da información.
E a volta das vacacións, concretamente o día 8 de setembro, a responsable técnica da UTB da
área de Santiago de Compostela mantivo unha xuntanza co Consello Escolar para informar dos
resultados e a situación con respecto a este andazo, ofertando a posibilidade de manter unha
nova xuntanza coa ANPA para informar da situación se o vían necesario. En definitiva, desde a
comunicación do primeiro caso houbo unha boa interlocución e transmisión de información co
centro. Os alumnos/as infectados/enfermos, están sendo revisados mensualmente pola
UTB/servizo de pediatría (ou con menor periodicidade se é preciso), en colaboración cos
servizos de atención primaria da área, que tamén foron oportunamente informados da situación.
A UTB de Santiago conta con persoal médico, de enfermaría e de traballo social dedicados única
e exclusivamente á prevención e control da tuberculose sen demoras. Dada a magnitude deste
estudo reforzouse inmediatamente cun DUE e todas as actividades se realizaron antes do tempo

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-wOtqqwlxV-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 6abc29e3-4b25-bf31-00d5-200baee87869
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

estipulado polo Programa de Tuberculose.
Destacar a súa profesionalidade e a aplicación rigorosa, en tempo e forma, do protocolo de
estudo de contactos do Programa Galego de Prevención e Control da Tuberculose.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127323
Data
30/01/2019 14:01

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 35231 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto da
suficiencia da ratio de persoal celador existente no Hospital Comarcal do Salnés, así
como as súas previsións respecto da súa equiparación á do resto dos hospitais do
Sergas, o establecemento da súa dependencia orgánica da Xefatura de Persoal
Subalterno da EOXI e o nomeamento dunha persoa responsable no propio centro”,
(publicada no BOPG número 353 do 6 de setembro de 2018),convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“Para poder definir as necesidades de persoal cómpre ter en conta variables tales coma o
número de camas, índice de ocupación de camas, a dotación material do centro, a distribución
das tarefas e tempos aproximados, horas de traballo efectivo en cada quenda, xornadas
mensuais e anuais, etc., e, unha vez coñecidos estes datos e realizado o estudio, os recursos
humanos dispoñibles distribúense do xeito máis equitativo en función das cargas de traballo.

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-03In1i8dQ-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 8e3c0c02-72c3-59f3-ce88-fab438bc25d8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O Hospital do Salnés inicia a súa andadura coma Fundación Sanitaria no ano 2001, pero non é
ata Xaneiro do 2002 cando inicia a totalidade da súa actividade asistencial. Neste ano 2002,
nas Fundacións sanitarias a figura do persoal celador non estaba contemplada e as súas
funcións eran realizadas por persoal Técnico en Coidados Auxiliares de Enfermaría (TCAE),
persoal que dada a actividade a realizar estaba por riba das ratios establecidas.
A chamada antigamente Fundación do Hospital do Salnés, actualmente integrada dentro da
EOXI Pontevedra-Salnés, foi unha das primeiras en vincular, no ano 2009, 15 celadores
incrementando progresivamente este número ata acadar os 26 celadores actuais, o que supón
un incremento de 11 efectivos (sen diminuír o número inicial de efectivos de TCAE, de apertura
da Fundación), sen prexuízo de que este número de efectivos é incrementado cando as
necesidades asistencias así o demandan.
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No ano 2016, coa posta en funcionamento e a ampliación dos servizos de bloque cirúrxico,
bloque obstétrico e Urxencias, levouse a cabo tamén un incremento proporcional de persoal.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-03In1i8dQ-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 8e3c0c02-72c3-59f3-ce88-fab438bc25d8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127322
Data
30/01/2019 14:01

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 35232 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as razóns da demora e as intencións do
Goberno galego en relación coa dotación do centro de saúde de Vila de Cruces cun
punto de atención continuada, así como respecto do mantemento polo seu alcalde
dalgún contacto co Sergas para ese fin”, (publicada no BOPG número 353 do 6 de setembro
de 2018),convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Neste intre a atención urxente e continuada aos pacientes de Vila de Cruces, faise no PAC de
Silleda de 15 pm a 8 am de luns a sábados, e os domingos e festivos durante as 24 horas do
día. O PAC atende a poboación dos concellos de Silleda e Vila de Cruces que totalizan 13.855
TIS (Tarxetas Sanitarias Individuais) menos do aconsellable para un PAC, e que vai sufrindo
unha merma poboacional que lle supuxo nos dous últimos anos unha merma dun 3,3% da
poboación. Como norma xeral os PAC estrutúranse arredor dun ratio de poboación de 25.000
habitantes, variando esta cifra en función das comunicacións viarias e tendendo a respectar
unha isocrona de 30 minutos. A distancia entre os concellos de Silleda e Vila de Cruces é de 15

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-bnyCt2eBl-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 03f26e93-7157-fc89-d506-c9de642fd0c2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Km e dicir 15 minutos.
Os recursos actuais son os axeitados para garantir a cobertura poboacional dos Concellos de
Silleda e Vila de Cruces.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/110272
Data
28/01/2019 12:04

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 35636, formulada polo
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luis Bará
Torres e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración do Goberno galego
en relación coas denuncias referidas ás deficiencias e carencias existentes en materia
de infraestruturas, así como de medios humanos e materiais, na residencia de persoas
maiores de Campolongo, en Pontevedra, e as medidas e o prazo previsto para o seu
arranxo”, (publicada no BOPG número 355 do 13 de setembro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de
Política Social, que ten o seguinte contido:
“En relación coas reclamacións do Comité de Empresa formuladas na pregunta cabe
sintetizalas nos seguintes puntos:
En 2009 esta Consellería executou unha obra para adaptar a 4º planta da residencia a
usuarios asistidos. Descoñecemos os desperfectos que puideron darse desde esa data para
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solicitar unha nova adaptación. Non obstante, a data actual, a Consellería, a través da
Subdirección Xeral de Proxectos e Accesibilidade e, unha vez estudada a situación, ten
redactado e pendente de licitar un proxecto de reforma integral que inclúe este extremo.
En canto a modificación e mellora no departamento de cociña- En 2018 executouse unha
actuación de instalación dun novo túnel de lavado cos correspondentes equipamentos
complementarios:
-Mesa de entrega de desbarasado
-Entestarías de aceiro inox para cestas
-Mesa de entrada lava-vaixelas con módulo anti salpicaduras de entrada
-Mesa de rodeillos
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-Campá extractora
-etc
A obra de instalación tivo unha entidade considerable en relación co estado da cociña
mellorando notablemente a súa estética e funcionalidade.
En relación a outras pequenas deficiencias postas de manifesto sobre o estado do bote
sifónico, sistema de extracción dos fornos, carga de extintores,... tras un estudo encargado
pola Subdirección de Contratación e a emisión do correspondente informe técnico, deuse
traslado á Xefatura Territorial que xa se fixo cargo das reparacións oportunas.
En canto a modificación do uso do montacargas- A data actual tódolos aparellos elevadores
do centro están arranxados e coa OCA emitida. Unha vez avaliado o tema pola Consellería, a
través da Subdirección de Proxectos, redactouse un proxecto de reforma integral pendente
de licitar, que inclúe este extremo.
No tocante as necesidades de maquinaria na enfermería, comedor, lavandería e cociña.
Nesta Residencia adquiríronse axudas técnicas e equipamentos diversos nos últimos anos
substituíndo mobles de cociña, secadora, cadeira de brazos de podoloxía ou renovación de
portas. Non consta ningunha petición de axudas técnicas, lavandería ou cociña que non fose
atendida. A última petición que chegou deste centro é de hai pouco máis de 2 meses en
relación ás necesidades de camas articuladas que xa están encargadas e pendentes de
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instalar no vindeiro mes.
Polo exposto, procede concluír que tódalas deficiencias que foron postas de manifesto en
canto a equipamentos e obras foron atendidas cando foron coñecidas”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/110270
Data
28/01/2019 12:04

AG/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 36310, formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “os
prazos previstos pola Xunta de Galicia para a apertura das plantas pechadas, con
motivo das obras, na Residencia de Maiores de Caranza, de Ferrol, así como a
execución das obras pendentes e as súas intencións respecto da cobertura das
demandas de persoal do centro”, (publicada no BOPG número 359 do 20 de setembro de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto
no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:
“Estas plantas (6º e 7º) levan máis dun ano abertas e fóronse ocupando tódalas prazas de
forma progresiva. A data actual a ocupación ronda os 150 usuarios. Tódalas prazas de
dependentes están cubertas. Cabe comentar que a reforma destas plantas foi totalmente
estrutural, quedando totalmente renovadas e con mobiliario a medida e adaptado.
Aproveitando as reformas realizadas e xa rematadas, instalouse un novo túnel de lavado e
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secado na cociña que mellorou notablemente o benestar dos traballadores. Así mesmo,
reformouse o equipamento de lavandería e mellorouse o sistema de canalización de cociña.
Pódese concluír que a cociña está totalmente renovada e o único problema de chan que
existía nesta Residencia (na zona de cociña) xa está arranxado desde hai moito tempo.
Dado que coa obra de reforma integral a funcionalidade do centro mellorou de forma notable,
aproveitouse a conxuntura para acometer outras actuacións que redundan nunha mellor
calidade das infraestruturas e por ende da seguridade e confort dos traballadores e usuarios
como son as seguintes:
-Reforma instalación da iluminación na 1º e 5º planta
-Pintado cuartos
-Lixado e vernizado dos chans dalgunhas habitacións
-Reparación dunha terraza interior
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-Arranxo de baños
Así mesmo acondicionouse o mobiliario de enfermería e reforzouse a súa funcionalidade
mediante a implementación de novas e diversas axudas técnicas.
Por outra banda instalouse un novo sistema mural de caldeiras de biomasa que substitúen ás
caldeiras de gasóleo existentes na residencia e implican unhas mellores prestacións. Esta
nova instalación está a repercutir tanto no benestar dos usuarios como na mellora da eficiencia
enerxética da propia Residencia.
Por termino medio nas actuacións que se foron realizando nestes últimos 2 exercicios
podemos falar dun investimento (obras+equipamentos) que ascende a preto de 1,5 millóns de
euros.
No tocante ao tema do persoal, o centro cumpre coas ratios establecidas legalmente e estase
a dar unha correcta cobertura das baixas”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/110262
Data
28/01/2019 12:02
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38296, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres
López e outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “o estado de tramitación do
regulamento de desenvolvemento da Lei 10/2014, do 3 de decembro, de
accesibilidade, e do código de accesibilidade que contemple todas as normas
técnicas susceptibles de aplicación na materia, as razóns do incumprimento do
prazo acordado no Parlamento de Galicia para a súa aprobación e a data prevista
polo Goberno galego para a súa publicación”, (publicada no BOPG número 371 do 16
de outubro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería de Política Social, que ten o seguinte contido:
“O benestar da cidadanía e a erradicación dos obstáculos que impiden a plena
participación na sociedade das persoas con máis dificultades constitúen piares esenciais
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da política social do Goberno galego. Por iso, Galicia conta cunha nova lei de
accesibilidade, que entrou en vigor en marzo de 2015 (Lei 10/2014, do 3 de decembro).
Un feito obxectivo e que, tanto a lei de accesibilidade anterior do ano 1997 como a actual,
foron aprobadas baixo gobernos do Partido Popular, sen dúbida exemplo claro dun
compromiso para acadar unha sociedade inclusiva, sen atrancos que impidan a
participación de todas as persoas.
Para conseguilo, a Lei 10/2014 introduce importantes cambios no eido da sociedade da
información (TIC, páxinas web...) e as telecomunicacións. Desta maneira, a normativa ten
un enfoque máis global e un alcance superior ao da anterior normativa, que databa do ano
1997 e que a partía do concepto de eliminación de barreiras só no eido arquitectónico.
Este texto foi consensuado tanto na súa redacción inicial, como no seu trámite
parlamentario, coas principais entidades sociais do ámbito da discapacidade, así como
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coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e os diferentes grupos
parlamentarios.
Polo tanto, a Xunta de Galicia fai unha valoración totalmente positiva do cumprimento dos
obxectivos previstos na Lei, coa creación dunha Comisión Técnica de Accesibilidade e
sen escatimar esforzos nos investimentos realizados nos centros dependentes da
Consellería de Política Social.
É máis, esta Consellería realizou unha importante labor integradora no concepto de
‘accesibilidade’ entendendo o termo no seu sentido máis amplo, adaptando as
infraestruturas, instalacións e equipamentos para dar estrito cumprimento aos criterios de
igualdade, autonomía e inserción social.
Este compromiso materializouse nos últimos anos a través do impulso e da posta en
marcha de políticas e actuacións dirixidas a garantir os dereitos e a mellorar a calidade de
vida das persoas con discapacidade e das súas familias.
Para rematar, nese compromiso que ten o Goberno galego, cómpre que todas as
administracións públicas, no ámbito das súas competencias, traballen a reo para que a
accesibilidade universal e o deseño para toda a cidadanía sexa unha realidade, polo que,
tendo en conta as consideracións iniciais e dando resposta a pregunta formulada, este
goberno realizará todos os esforzos necesarios para que a citada normativa sexa unha

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-KK3eCFB7N-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 86e01275-1399-0342-1585-e9d9c23323a1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

realidade en próximas datas”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/127700
Data
30/01/2019 17:25

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 36458, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de don Abel Fermín Losada Álvarez e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión da Xunta de Galicia respecto das
modificacións puntuais do planeamento urbanístico dos concellos que responden
exclusivamente a intereses privados e a súa valoración en relación coas intencións do
Real Club Celta de Vigo e do Concello de Mos de recualificar terreos de especial
protección forestal para construír un centro comercial na parroquia de Tameiga”,
(publicada no BOPG número 359 do 20 de setembro de 2018), convertida en pregunta con
resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a
honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“Conforme ao establecido no artigo 83 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia,
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calquera modificación do planeamento urbanístico deberá fundamentarse en razóns de
interese público debidamente xustificadas.
No artigo 51.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, establécese que a
formulación do planeamento urbanístico é una competencia municipal, fixando no artigo 60.15
a competencia autonómica en comprobar: a integridade e suficiencia dos documentos que
integran o plan; a conformidade do plan coa lexislación urbanística vixente e a adecuación das
súas determinacións á protección do medio rural; a coherencia do plan coas Directrices de
ordenación do territorio, co Plan de ordenación do litoral e cos demais instrumentos de
ordenación do territorio; e a incidencia do plan sobre as materias de competencia autonómica e
sobre as políticas autonómicas de desenvolvemento sustentable e a articulación das
infraestruturas de carácter local cos elementos vertebradores do territorio de alcance
supramunicipal.
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En canto ás afeccións sectoriais concorrentes, de conformidade co establecido no artigo 60.4,
60.7 e 60.8 da mesma Lei 2/2016, na tramitación dos instrumentos de planeamento exíxese o
informe favorable previo dos órganos que ostenten as competencias correspondentes”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-gR8ZlCShC-9
Verificación:
CVE-PREPAR: f1d5da44-17d3-bc28-8356-2842142dba70
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/66495
Data
17/01/2019 14:54

RS/ms
En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 39349, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Luca Chao Pérez, sobre “os datos do Goberno
galego referidos ao número de visitantes diarios que está a recibir a Illa de Ons, o control
que está a levar a cabo respecto dos billetes expedidos polas empresas navieiras e as
razóns da demora que presenta a aprobación do Plan reitor de uso e xestión do Parque
Nacional das Illas Atlánticas”, (publicada no BOPG número 378 do 31 de outubro de 2018),
convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157
do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“En relación ao número de visitas diarias á illa de Ons, ata o momento non existía un cupo
establecido, pero a partir da entrada en vigor do Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) aprobado
polo Consello da Xunta o pasado 27 de decembro de 2018 establécese unha carga máxima de
1.800 visitantes por día en temporada alta. Concretamente: 1.300 visitas ao día, 200 para grupos
e 300 para a zona de acampada.
O sistema para o control de visitantes será o mesmo que se empregou este verán para o acceso
ás Cíes, no que as navieiras non poden emitir billete se a persoa que o solicita non ten
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autorización previa da Xunta de Galicia para visitar o Parque Nacional.
O obxectivo da Xunta en relación ao Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) foi acadar un texto
que habilite ferramentas que propicien o equilibrio e o respecto polos valores naturais, así como o
desenvolvemento económico, social e cultural. E, sobre todo, un texto consensuado e no que se
atenda a todas as sensibilidades.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia,
de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/66530
Data
17/01/2019 14:55

RS/mm

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 36855, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja
Suárez e dona Patricia Otero Rodríguez, sobre “as razóns da existencia, ao inicio da
campaña marisqueira, de 52 solicitudes de permisos de marisqueo pendentes de
resolución na Confraría de Noia e as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para
evitar esta situación no futuro, así como a súas intencións respecto do incremento
nela do número de permex concedidos a mulleres”, (publicada no BOPG número 363
do 27 de setembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización
do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“Antes de dar resposta ás seguintes cuestións formuladas, cremos que é convinte coñecer
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como se formula o proceso de convocatoria e entrega de novos permex:
o

Primeiro a confraría postula o aumento de novos permex e fixa un número
na súa proposta de Plan de Explotación do ano seguinte. No caso concreto
de Noia, esta solicitude realizouse en decembro de 2017.

o

Despois a Consellería (os servizos técnicos, non os políticos) avalían a
situación do recurso e outorgan a cifra acaída a ese estado do recurso,
valorando tamén a cifra proposta pola confraría. Neste caso foi realizado en
decembro e con data de entrada en vigor de principios de xaneiro.

o

A partir de aí realízase a tramitación para a convocatoria de novos permex
nas confrarías, que no caso de Noia publicouse a mediados de marzo,
previa comprobación de que non hai lista de reservas ou solicitude de
cambios de zona.
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Cando falan de retrasos, hai que ter en conta que os prazos é necesario cumprilos e
respectalos para asegurar a legalidade do proceso e a seguridade xurídica de quen os
obtén e que estes son amplos.

Amais hai que ter en conta que a Consellería ten un prazo máximo para notificar a
resolución expresa de tres meses. Neste caso foi dun mes entre a provisional e a definitiva
(pese a ter que resolver as alegacións presentadas) e que desde a presentación da listaxe
definitiva á entrega dos permex pasaron menos de 15 días.

Por tanto, as demoras, se se poden chamar así, responden ao cumprimento dos prazos e
ao aseguramento do tratamento de igualdade e rigorosidade no outorgamento dos novos
permex.
Por outra banda, en canto á cifra de permex, hai que ter en conta que este proceso foi o
de maior número de Galicia durante 2018, o que supón aproximadamente o 20% do total
dos que se convocaron para ese ano, e posiblemente se está a tratar dun dos procesos
máis numerosos nos últimos dez anos”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
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Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
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Nº Saída
2019/66522
Data
17/01/2019 14:55

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 38065, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja
Suárez e dona Patricia Otero Rodríguez, sobre “a situación na que se atopa o proxecto
de dragaxe do porto de Laxe, a data e conclusións da última xuntanza da mesa
técnica e as previsións do Goberno galego respecto da súa execución no ano 2019,
así como os datos referidos ás actuacións posteriores que se van levar a cabo e as
partidas orzamentarias que se van consignar para o desenvolvemento da alternativa
elixida”, (publicada no BOPG número 368 do 10 de outubro de

2018), convertida en

pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembro-decembro de
2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do
Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar,
que ten o seguinte contido:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-4Gl6QHKPz-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 2a550a96-4bc7-8015-a502-8632f29d4167
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“Portos de Galicia está a tramitar a obra de dragaxe do porto de Laxe. Trátase dunha
demanda histórica do sector na zona para dar resposta ás necesidades de abrigo da flota do
municipio, unha necesidade da que Portos de Galicia é plenamente consciente e coa que
estamos comprometidos en busca dunha solución.
Esta actuación conta cun orzamento estimado de arredor de 3,5 millóns de euros e hai que
sinalar que se ten creado unha mesa técnica para realizar un seguimento pormenorizado
deste proxecto.
Esta mesa está composta por técnicos de Portos de Galicia, o Concello, os portavoces de
todos os grupos municipais, e a confraría de Pescadores.
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Por último, sinalar que a Declaración de Impacto Ambiental deste proxecto foi publicada o
día 3 de xaneiro de 2019, e para este ano ten consignada unha partida orzamentaria de un
millón de euros”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-4Gl6QHKPz-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 2a550a96-4bc7-8015-a502-8632f29d4167
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 39507, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja
Suárez e dona Patricia Otero Rodríguez, sobre “a valoración do Goberno galego en
relación coa situación actual da pesca, no que atinxe á perda de poboación ocupada,
e as medidas que vai adoptar en relación coas condicións sociolaborais dos
traballadores do sector, a xestión dos fondos europeos e as importacións de crías de
bivalvos, así como de diversas especies”, (publicada no BOPG número 380 do 6 de
novembro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar
cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a
contestación formulada pola Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:
“Para comezar, sinalar que o número de afiliados ao Réxime Especial do Mar mantense
estable, e mesmo á alza, desde xaneiro de 2015, volvendo a superar a cifra dos 21.000
afiliados, e tendo hoxe 1.000 afiliados máis que hai dous anos.
De cara a seguir potenciando o relevo xeracional e incrementando o emprego no mar, a
CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-WgDMdcICf-5
Verificación:
CVE-PREPAR: c69eef03-5699-2dc7-f771-4cf1b62e0e29
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xunta pon a disposición do sector subvencións para modernizar a frota e para novos
propietarios de buques pesqueiros, así como unha firme aposta pola formación.
No relativo ás melloras a bordo, na convocatoria do ano 2016 destináronse 900.000 euros
con 66 solicitudes presentadas e atendidas, e na convocatoria de 2017, destináronse
272.000 euros, presentándose 52 peticións. Incidir en que en ambas anualidades foron
atendidas absolutamente todas as peticións presentadas, que cumprían os requisitos. Para
este ano, esta consellería dedicou preto de 1 millóns de euros, logo dunha ampliación de
crédito.
No referente a promocionar a visibilidade do traballo das mulleres no mar, indicar que o
mundo do mar é un sector no que, dende sempre, a muller tivo un papel fundamental e
protagonista. As cifras o constatan e hoxe en día traballan:
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● Na pesca extractiva, preto de 500 mulleres (5% do sector nacional).
● Na acuicultura, arredor de 1.500 mulleres (25,35% do sector nacional) e, en
particular, no cultivo do mexillón, máis de 900 mulleres nas preto de 3.350 bateas
situadas ao longo das rías galegas (20,64% do sector nacional).
● No marisqueo a pé, máis de 2.800 mulleres (75% do sector galego).
● Nas redes, o 84% dos profesionais son mulleres.
● E nas fábricas transformadoras e conserveiras, máis de 10.000 mulleres (70% do
sector galego).
Hai máis de 25 anos que a Xunta de Galicia comezou a traballar a prol do paso máis
importante que se puido dar: a profesionalización das mariscadoras, das redeiras e das
empacadoras e comercializadoras.
No caso das mariscadoras, conseguiuse que se puidesen dar de alta na Seguridade Social,
cotizar para unha pensión e acadar o posto que lles correspondía na xestión da súa labor.
No caso das redeiras, acadouse o recoñecemento profesional e a consolidación da súa
entrada na Seguridade Social, feitos básicos para dar recoñecemento a unha actividade
senlleira e indispensable para a pesca.

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-WgDMdcICf-5
Verificación:
CVE-PREPAR: c69eef03-5699-2dc7-f771-4cf1b62e0e29
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A maiores, sinalar o aumento da concesión do número de permex, sendo en 2017 de un
total de 296 para marisqueo a pé e 12 para marisqueo a flote, e no ano 2018, un total de
300 para marisqueo a pé e 24 para marisqueo a flote.
No eido da representación directiva do mar, impulsouse a constitución de ANMUPESCA, a
primeira asociación de mulleres da pesca en España.
Tamén se deron pasos desde o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral para
analizar, diagnosticar e dotar de pautas correctivas nos eidos da seguridade e saúde laboral.
Por último, indicar que a proposta para o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca a partir de
2020 aínda se está negociando, polo que estamos en período de negociación e desde
Galicia seguimos defendendo os nosos intereses.
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Así o demostramos liderando o ditame sobre o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca despois
de 2020, co presidente da Xunta á cabeza e por encargo do Comité Europeo das Rexións
(CdR).
Neste documento, aprobado por unanimidade en maio polo CdR, Galicia defende un futuro
fondo de financiamento pesqueiro que:
º

Dea continuidade ao actual Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.

º

Mellore a aposta pola economía mariña e polo emprego.

º

Centrado na importancia da actividade pesqueira e en conservar o seu carácter
tradicional.

º

Contribúa á conservación dos recursos mariños e á mellora da sustentabilidade
ambiental.

º

Apoie

ás

pequenas

comunidades

costeiras

nas

súas

estratexias

de

desenvolvemento local participativo.
º

Leve aparellada a simplificación administrativa, por exemplo en aspectos como a
consecución das axudas para facilitar a súa aplicación práctica ás administracións e

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-WgDMdcICf-5
Verificación:
CVE-PREPAR: c69eef03-5699-2dc7-f771-4cf1b62e0e29
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

profesionais do mar”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/66475
Data
17/01/2019 14:53

RS/mm

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 40164, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja
Suárez e dona Patricia Otero Rodríguez, sobre “a realización polo Goberno galego
dalgún seguimento dos resultados dos investimentos a bordo destinados a reducir o
risco de contaxio por anisakis, e, se é o caso, as súas conclusións e a valoración da
posibilidade de recuperar no Proxecto de lei de orzamentos para o ano 2019 os
valores que tiña en 2017 a partida denominada «Investimentos a bordo e eficiencia
enerxética»”, (publicada no BOPG número 387 do 22 de novembro de 2018), convertida
en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións setembrodecembro de 2018, teño a honra de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no
artigo 157 do Regulamento do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola
Consellería do Mar, que ten o seguinte contido:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-vkVaEEgm8-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 8b1d6529-9fe1-a213-3953-29eb8e6423b0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

“A Consellería do Mar da Xunta de Galicia a través dos Plans de Produción e
Comercialización (PPC) dalgunhas Organizacións de Produtores Pesqueiros está a
colaborar no financiamento da instalación de máquinas inertizadoras do parasito anisakis,
así como tamén no estudo de mecanismos para a inertización do devandito parasito e
tamén na realización de cursos que melloren a presentación do produto pesqueiro libre de
anisakis. Trátase de medidas aínda recentemente implantadas e que, evidentemente serán
obxecto de seguimento, toda vez que deben ser presentados os Informes sobre o
cumprimento dos PPC, onde se analizarán os resultados destas medidas.
Ao mesmo tempo as liñas xerais de axuda contemplan tamén estos investimentos,
alomenos os das máquinas inertizadoras, como subvencionables, se ben ata o de agora o
sector non as ten solicitado.
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Finalmente, as partidas presupuestarias desta Consellería, en concreto a denominada
‘Investimentos a bordo e eficiencia enerxética’ axústanse cada ano en función das
necesidade expostas polo sector. Hai que ter en conta que nunca quedou ningunha
solicitude de axuda que cumprise os requisitos do FEMP sen atender por falta de
dispoñíbilidade orzamentaria. E por outra parte, non é a única partida da que se poden
beneficiar os propietarios de buques pesqueiros para acometer melloras a bordo”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-vkVaEEgm8-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 8b1d6529-9fe1-a213-3953-29eb8e6423b0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-vkVaEEgm8-7
Verificación:
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 37801, formulada polo
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco
Rodríguez e don Julio Torrado Quintela, sobre “a sentenza do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, do 19 de setembro de 2018, referida ao exercicio do dereito á
folga das traballadoras da CRTVG o día 8 de mazo de 2018”, (publicada no BOPG
número 368 do 10 de outubro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro de 2018, teño a honra de enviarlle,
para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do Parlamento de
Galicia, a contestación formulada pola Corporación de Radio-Televisión de Galicia, que
ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada ao Parlamento de Galicia polo
director xeral da CRTVG, ao darlle resposta á pregunta 30208 na Comisión de Control da
CRTVG o día 31 de maio de 2018, sobre o mesmo tema e formulada polo mesmo grupo
parlamentario”.

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-p6b93PGKk-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 91cff5c1-ccd2-2512-e0e1-9ad688c29011
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
páxina 1 de 1

146421

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
REXISTRO-p6b93PGKk-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 30/01/2019 10:22:56

146422

X lexislatura. Número 429. 8 de febreiro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

ESTRUTURA DO BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
1. PROCEDEMENTOS PARLAMENTARIOS

1.1. PROCEDEMENTOS DE NATUREZA NORMATIVA
1.1.1. NORMAS APROBADAS

1.1.2. PROPOSTAS DE NORMAS

1.2. PROCEDEMENTOS ESPECIAIS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
1.2.1. INVESTIDURA

1.2.2. MOCIÓN DE CENSURA

1.2.3. CUESTIÓN DE CONFIANZA

1.3. PROCEDEMENTOS DE CONTROL E IMPULSO

1.3.1. CONTROL SOBRE AS DISPOSICIÓNS DA XUNTA CON FORZA DE LEI

1.3.2. COMUNICACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA
1.3.3. EXAME DE PROGRAMAS E PLANS

1.3.4. ACORDOS, RESOLUCIÓNS OU PROPOSTAS DE COMISIÓNS ESPECIAIS OU DE INVESTIGACIÓN

1.3.5. MOCIÓNS

1.3.6. PROPOSICIÓNS NON DE LEI

1.3.7. OUTRAS PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN E ACORDOS

1.3.8. PROCEDEMENTOS DE CONTROL ECONÓMICO E ORZAMENTARIO

1.4. PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN

1.4.1. INFORMACIÓNS REMITIDAS POLA XUNTA DE GALICIA

1.4.2. SOLICITUDES DE COMPARECENCIA

1.4.3. INTERPELACIÓNS
1.4.4. PREGUNTAS

1.4.5. RESPOSTAS A PREGUNTAS

1.4.6. SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES E DOCUMENTOS DE DEPUTADOS E DE COMISIÓNS
1.4.7. RECONVERSIÓNS POR FINALIZACIÓN DO PERÍODO DE SESIÓNS

1.5. PROCEDEMENTOS RELATIVOS A OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS

1.6. PROCEDEMENTOS DE ELECCIÓN, DESIGNACIÓN E PROPOSTA DE NOMEAMENTO
1.7. PROCEDEMENTOS RELATIVOS AO DEREITO DE PETICIÓN

2. ELECCIÓN E COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO, RÉXIME E GOBERNO
INTERIOR, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
2.1. ELECCIÓN DO PARLAMENTO

2.2. COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO E DOS SEUS ÓRGANOS
2.3. RÉXIME E GOBERNO INTERIOR

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.4. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO PARLAMENTO

3. ADMINISTRACIÓN DO PARLAMENTO DE GALICIA
4. INFORMACIÓNS E CORRECCIÓNS DE ERROS
4.1. INFORMACIÓNS

4.2.

CORRECCIÓNS DE ERROS

146423

CSV: BOPGDSPG-DRu5wQZxd-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

BOLETÍN OFICIAL DO
PARLAMENTO DE GALICIA

Edición e subscricións:
Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia. Hórreo, 63. 15702. Santiago de Compostela.
Telf. 981 55 13 00. Fax. 981 55 14 25
Dep. Leg. C-155-1982. ISSN 1133-2727

