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ı Resolución da Presidencia, do 20 de febreiro de 2019, polo que se amplía o prazo de presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación
urbanas de Galicia [10/PL-000012 (44223)]
149205
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COMISIóN 1ª, INSTITUCIONAL, DE ADMINISTRACIóN XERAL, XUSTIzA E INTERIOR

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións

ı 40175 (10/PNC-003243)

Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e Santos Queiruga, Carmen
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa revisión
da Lei de demarcación e de planta xudicial co ﬁn de ampliar o número de xulgados exclusivos en
materia de violencia sobre a muller, o incremento de especialización na materia no resto dos xulgados e o impulso da especialización por agrupación de varios partidos xudiciais lindeiros
149206

Rexeitamento da iniciativa
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ı 2863 (10/PNC-000285)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre os mecanismos que debe establecer a Xunta de Galicia para que o presidente da Xunta de Galicia
dea persoalmente conta diante do Pleno do Parlamento das súas viaxes institucionais ao exterior
149206
COMISIóN 5ª, SANIDADE, POLíTICA SOCIAL E EMPREGO

Aprobación sen modiﬁcacións

ı 45399 (10/PNC-003654)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e seis deputados/as máis

149190
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Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego en relación coa negociación dun novo convenio colectivo polo Grupo Endesa
149207

Rexeitamento da iniciativa

ı 33674 (10/PNC-002757)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e tres deputados/as máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación co Centro de Reforma de Menores Avelino Mon149207
tero, de Pontevedra

ı 42773 (10/PNC-003452)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre a contención mecánica de persoas atendidas en institucións psiquiátricas e residenciais
149208

ı 43629 (10/PNC-003497)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para recuperar a área sanitaria de
Valdeorras, dotala de recursos materiais e humanos suﬁcientes e esclarecer a denuncia de falsiﬁcación de partes de garda
149208

ı 44424 (10/PNC-003563)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a cobertura por parte do Goberno galego das prazas vacantes, das baixas, dos permisos
e das vacacións, así como o mantemento do actual cadro de persoal do Centro de Saúde de
Fene
149208
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ı 44894 (10/PNC-003609)

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas prazas de especialista
do sistema dixestivo e de médico rehabilitador vacantes no Hospital Comarcal de Monforte de
Lemos, os investimentos e a dotación de persoal prevista para ese centro, así como a capacidade
149208
de xestión desa área sanitaria

ı 44956 (10/PNC-003614)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a construción e o remate durante
a X lexislatura dos novos centros de saúde do Vinte e Un e de Mariñamansa, en Ourense 149208

149191
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1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

ı 46241 - 17380 (10/PRE-005049)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a información e valoración do Goberno galego en relación coa aplicación en Galicia do Código
de boas prácticas bancarias, a súa opinión referida á suﬁciencia da información que están a ofrecer
as entidades bancarias aos seus clientes ao respecto e as actuacións levadas a cabo ou previstas
para a aplicación por esas entidades de medidas xustas ás persoas que non poden afrontar o pa149223
gamento da súa hipoteca

ı 46208 - 13142 (10/PRE-005517)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego do investimento anunciado por Endesa na central das Pon149226
tes de García Rodríguez

ı 46206 - 17379 (10/PRE-006021)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para a aplicación polas entidades bancarias de medidas xustas ás persoas que non poden afrontar o pagamento da súa
149228
hipoteca

ı 46207 - 17378 (10/PRE-007098)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a información e valoración do Goberno galego en relación coa aplicación en Galicia do Código
de boas prácticas bancarias, a súa opinión referida á suﬁciencia da información que están a ofrecer
as entidades bancarias aos seus clientes ao respecto e as actuacións levadas a cabo ou previstas
para a aplicación por esas entidades de medidas xustas ás persoas que non poden afrontar o pagamento da súa hipoteca
149231
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ı 46209 - 13140 (10/PRE-007274)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego do investimento anunciado por Endesa na central das Pontes de García Rodríguez
149234

ı 46392 - 24463 (10/PRE-007694)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre a data prevista pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para acometer
as melloras necesarias na estación de tratamento de auga potable do concello de Ordes 149236

149192
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ı 45884 - 27861 (10/PRE-008199)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia referidas á conexión do polígono industrial de Nantes, no
concello de Sanxenxo, coa estación depuradora de augas residuais de Dena, no concello de Meaño,
así como o inicio da separación da canalización das augas residuais e pluviais que chegan a ela e
149239
as medidas que vai adoptar para o normal funcionamento desa depuradora

ı 46395 - 23062 (10/PRE-008864)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 9 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia na estrada PO-552, entre Vigo e Baiona, de
acordo coa Estratexia de eliminación de treitos de concentración de accidentes nas estradas
149242
autonómicas

ı 46394 - 24459 (10/PRE-008904)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre a data prevista pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para acometer
as melloras necesarias na estación de tratamento de auga potable do concello de Ordes 149245

ı 45885 - 27860 (10/PRE-008983)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia referidas á conexión do polígono industrial de Nantes, no
concello de Sanxenxo, coa estación depuradora de augas residuais de Dena, no concello de Meaño,
así como o inicio da separación da canalización das augas residuais e pluviais que chegan a ela e
as medidas que vai adoptar para o normal funcionamento desa depuradora
149248

ı 46192 - 22019 (10/PRE-009652)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que o goberno galego levou ou vai levar a cabo para que se apliquen medidas
xustas por parte da banca ás persoas afectadas polas hipotecas en Galicia
149251
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ı 45887 - 23194 (10/PRE-009801)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 5 máis
Sobre a existencia dalgunha previsión meteorolóxica referida ao temporal rexistrado a mañá do
día 10 de xaneiro de 2018 no concello de Sanxenxo
149254

ı 46393 - 24461 (10/PRE-009966)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre a data prevista pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para acometer
as melloras necesarias na estación de tratamento de auga potable do concello de Ordes 149256

149193
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ı 45886 - 27859 (10/PRE-010268)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da conexión do polígono industrial de Nantes, no
concello de Sanxenxo, coa estación depuradora de augas residuais de Dena, no concello Meaño
149259

ı 46212 - 28627 (10/PRE-010339)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as medidas especíﬁcas previstas polo Goberno galego para o control do cumprimento polas
entidades ﬁnanceiras do Código de boas prácticas para a reestruturación viable da débeda con garantía hipotecaria sobre a vivenda habitual
149262

ı 46078 - 34718 (10/PRE-011494)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da denominada «taxa rosa» aplicada aos produtos de
hixiene feminina, así como as actuacións que ten levado a cabo ou vai desenvolver ao respecto
149265

ı 45967 - 34747 (10/PRE-011503)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola Consellería de Política
149267
Social ao Concello de Ourense no ano 2017

ı 46240 - 35459 (10/PRE-011540)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da aplicación en Galicia do Código de boas prácticas
bancarias e as sancións impostas polo Banco de España, así como as actuacións levadas a cabo ou
previstas para a aplicación por esas entidades de medidas xustas ás persoas que non poden afrontar o pagamento da súa hipoteca
149270

ı 45964 - 35855 (10/PRE-011568)

CSV: ZK5knVHLJ1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
Sobre o procedemento seguido para o nomeamento do director xerente da Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas (Funga), así como o seu plan de traballo para mellorar a xes149273
tión da entidade

ı 46239 - 36656 (10/PRE-011644)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para planiﬁcar o desenvolvemento da transición
enerxética en Galicia, a avaliación que fai da situación na que se atopan ao respecto as centrais térmicas
galegas, en concreto a de Meirama, e a súa participación nalgunha mesa ou espazo de coordinación co

149194
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Ministerio de Transición Ecolóxica ou algún outro departamento cara a esa transición, así como a súa
149275
opinión referida á súa planiﬁcación para a adaptación de Galicia ás exixencias europeas

ı 45856 - 36951 (10/PRE-011670)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a posición da Xunta de Galicia en relación coa conexión do polígono industrial de Nantes, situado
no concello de Sanxenxo, coa estación depuradora de augas residuais de Dena, situada no concello de
Meaño, as súas previsións referidas á execución de obras de mellora e ampliación da depuradora para
posibilitar o correcto funcionamento desa conexión, e o criterio actual de Augas de Galicia ao respecto,
así como a recepción polo Goberno galego dalgunha petición formal para o seu estudo ou execución
149277

ı 46406 - 37362 (10/PRE-011704)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego do estado de deterioración e carencias que presenta o Centro de Saúde de Cee, o mantemento dalgún contacto co Concello ao respecto e as xestións que vai levar
a cabo para evitar os inconvenientes e perigos que ocasiona esa situación, así como súas as previsións
respecto da dotación dun servizo de Ortopantomografía e a asunción da súa xestión directa 149280

ı 46211 - 37844 (10/PRE-011731)

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 do plan de sinalización de
bateas comprometido no ano 2015, así como as medidas previstas ao respecto
149282

ı 46236 - 38411 (10/PRE-011804)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as intencións do Goberno galego de cumprir o acordo parlamentario do 1 de febreiro de
2018, referido á colaboración económica da Xunta de Galicia co Concello de Corcubión para revisar
e actualizar o Plan especial de protección do conxunto histórico da vila, as razóns de que non exista
ningún contacto nin comunicación ao respecto por parte da consellaría e a súa valoración das posibles consecuencias que o remate do prazo de vixencia dese plan poida ter para a rehabilitación
149285
e recuperación dese conxunto histórico
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ı 45961 - 38748 (10/PRE-011825)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta en marcha dalgún tipo de campaña institucional de fomento dos xoguetes que non conteñan estereotipos de xénero, de cara á época do
149287
Nadal e/ou noutras épocas do ano

ı 46235 - 39136 (10/PRE-011864)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis

149195
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Sobre a información e a opinión do Goberno galego en relación coa situación laboral existente no
sector da elaboración dos produtos do mar con procesos de refrixeración, as súas previsións respecto da realización das actuacións necesarias diante da patronal co ﬁn de axilizar a negociación
para o asinamento do convenio colectivo do sector, así como a exixencia dunhas condicións laborais
149289
e salariais dignas para a concesión das axudas públicas

ı 46185 - 39913 (10/PRE-011917)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa sentenza do Tribunal Supremo referida ao pagamento dos gastos hipotecarios e as súas intencións referidas ao incremento dos medios do Instituto Galego do Consumo e da Competencia para posibilitarlles o
labor de asesoramento ás persoas consumidoras de produtos financeiros, así como a posta en
marcha dalgunha medida en materia de consumo fronte ás políticas comerciais e abusos das
entidades financeiras
149291

ı 46234 - 40649 (10/PRE-012016)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a situación actual dos procesos de concentración parcelaria que se están a desenvolver nas
parroquias de Están, Goián e Figueiró, no concello de Tomiño, os atrancos que impiden o seu remate e as medidas que se están a adoptar para superalos, así como as previstas polo Goberno galego no que atinxe á mobilidade das terras
149294

ı 46233 - 40713 (10/PRE-012023)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as medidas postas en marcha polo Goberno galego para apoiar o pequeno comercio diante
dos novos retos derivados dos cambios nos hábitos de consumo, as que vai adoptar para paliar e
reverter o continuo peche de establecementos no sector e as actuacións que está a levar a cabo
para apoiar e impulsar o comercio electrónico en Galicia, así como a súa opinión respecto da situa149296
ción na que se atopan os pequenos comerciantes

ı 46210 - 40810 (10/PRE-012037)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre o coñecemento por parte do Goberno galego da situación na que se atopa o ediﬁcio da antiga
lonxa de Camariñas, as xestións que vai levar a cabo para dotala de utilidade e as súas previsións
149299
respecto da transferencia da súa titularidade ao Concello

ı 45957 - 40943 (10/PRE-012047)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do actual funcionamento da Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas, a súa dotación de profesionais e o proceso seguido para a
cobertura da praza de director ou directora xerente, así como as previsións ao respecto 149301

149196
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ı 46202 - 41236 (10/PRE-012095)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida ao expediente de tramitación do proxecto de instalación dunha planta de pneumáticos usados no polígono de Botos, no concello de Lalín
149303

ı 46201 - 41463 (10/PRE-012137)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o desenvolvemento do proceso de tramitación do expediente administrativo correspondente
á solicitude da empresa Racso Soluciones, S.L. de autorización para a xestión de valorización de
pneumáticos ao ﬁnal da súa vida útil nunha nave en desuso do polígono de Botos, no concello de
Lalín, as razóns do Goberno galego para non trasladar ao Concello a resolución de caducidade do
expediente e o tipo de procedemento que vai seguir a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda para o novo trámite de avaliación ambiental
149305

ı 46200 - 41968 (10/PRE-012195)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o pormenor dos 150 millóns de euros achegados pola Xunta de Galicia ao sector da automoción nos últimos anos
149307

ı 45883 - 33538 (10/PRE-012244)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre os tempos de espera para a realización de probas ás persoas enfermas de cancro no
CHUOU
149309

ı 45882 - 33930 (10/PRE-012303)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a previsión polo Goberno galego de construción dun novo centro de saúde en Ribadavia durante a X lexislatura
149311
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ı 45881 - 33932 (10/PRE-012304)

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,
desde a supresión do servizo de cirurxía pediátrica no ano 2013, para someterse a unha interven149313
ción cirúrxica fóra do horario de mañá, ou en sábado, domingo e festivo

ı 46080 - 34001 (10/PRE-012319)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as medidas que está a planiﬁcar e desenvolver o Goberno galego en relación co consumo
149316
responsable de auga

149197
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ı 45880 - 34061 (10/PRE-012335)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da xestión do servizo de pediatría en Bergantiños
nos meses de verán
149320

ı 45879 - 34133 (10/PRE-012370)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o modelo de xestión previsto polo Goberno galego para o proxecto do novo aparcadoiro para
o novo Hospital de Montecelo, en Pontevedra
149322

ı 45878 - 34135 (10/PRE-012371)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o cronograma na construción do novo Hospital de Montecelo, en Pontevedra

ı 45877 - 34137 (10/PRE-012372)

149324

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a previsión do Goberno galego respecto da creación dun servizo de carácter sociosanitario
na ampliación do Hospital de Montecelo
149326

ı 45876 - 34138 (10/PRE-012373)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre os usos que lle vai dar o Goberno galego ao ediﬁcio do Hospital Provincial de Pontevedra durante a ampliación do de Montecelo e unha vez que estea rematado
149328

ı 46141 - 34198 (10/PRE-012380)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre o estado de tramitación no que se atopa a cesión dos centros de saúde que a día de hoxe
están pendentes de ser asumidos polo Sergas
149330
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ı 45875 - 34219 (10/PRE-012387)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a decisión da Xunta de Galicia de reducir o número de prazas de enfermaría no Centro de
Saúde de Toén (Ourense)
149332

ı 45937 - 34388 (10/PRE-012405)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que hai que tomar en materia sanitaria diante do falecemento dun doente no
149334
PAC da Estrada

149198

X lexislatura. Número 435. 21 de febreiro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

ı 45968 - 34479 (10/PRE-012416)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as altas temperaturas sufridas no Hospital Provincial de Pontevedra na recente vaga de calor
149336

ı 45935 - 34513 (10/PRE-012420)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas dos profesionais que prestan os seus servizos nos puntos de atención continuada do Sergas
149338

ı 46203 - 34717 (10/PRE-012447)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que ten levado a cabo o Goberno galego para contribuír a pór ﬁn á denominada
«taxa rosa» aplicada aos produtos de hixiene feminina
149340

ı 45934 - 34760 (10/PRE-012451)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para dar cumprimento ao artigo 25 da Lei
11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, que
considera a atención psicolóxica como un servizo de atención primaria na atención á violencia machista
149342

ı 46396 - 34772 (10/PRE-012453)

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 149344

ı 46139 - 35114 (10/PRE-012469)

Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da solicitude ao Goberno central da condonación
do préstamo outorgado por Portos do Estado á Autoridade Portuaria da Coruña para a construción
149346
do porto exterior de Punta Langosteira
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ı 46076 - 35316 (10/PRE-012495)

Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das razóns da falla de investimento, coa conseguinte
149348
diminución na súa conservación, nas estradas galegas de titularidade estatal

ı 46191 - 35406 (10/PRE-012505)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a estratexia e o esforzo investidor do Goberno galego en I+D+i

149350
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ı 46189 - 35458 (10/PRE-012518)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para a aplicación polas
entidades bancarias de medidas xustas ás persoas que non poden afrontar o pagamento da
149352
súa hipoteca

ı 45889 - 35477 (10/PRE-012524)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da defensa, diante da empresa concesionaria, das
reivindicacións laborais dos técnicos en coidados auxiliares de enfermaría (TCAE) do novo hospital
de Vigo referidas ao traslado das bolsas da roupa sucia
149355

ı 45873 - 35479 (10/PRE-012525)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para procurar unha saída
consensuada ás demandas dos médicos internos residentes (MIR) do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense referidas á redistribución das áreas de descanso vixente desde o 10 de maio
149357
de 2018

ı 46138 - 35486 (10/PRE-012528)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Sergas respecto da recuperación dos acordos de mellora das condicións laborais e salariais do seu persoal suspendidos desde o ano 2010
149359

ı 45872 - 35497 (10/PRE-012531)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir unhas condicións axeitadas na
cociña do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
149362

ı 45871 - 35524 (10/PRE-012538)
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Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o nomeamento da ex-conselleira de Sanidade para a dirección da empresa pública Galaria,
149365
encargada de xestionar a alta tecnoloxía do Sergas

ı 45870 - 35638 (10/PRE-012546)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación dos recursos humanos e materiais necesarios ao Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
149367
de Compostela
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ı 45869 - 35648 (10/PRE-012548)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das actuacións levadas a cabo para lle ofrecer á cidadanía ourensá un centro de saúde de primeira no barrio do Couto
149369

ı 45868 - 35668 (10/PRE-012550)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida á necesidade de poñer en marcha unha estratexia galega de atención ás persoas con dano cerebral adquirido
149371

ı 45867 - 35672 (10/PRE-012552)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para acabar coas listas de espera no concello de Poio
149373

ı 45866 - 35676 (10/PRE-012553)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns da demora da Consellería de Sanidade na posta en marcha das medidas reﬂectidas
no acordo parlamentario do 22 de abril de 2015 para a mellora da atención sanitaria á doenza da
endometriose
149376

ı 45865 - 35752 (10/PRE-012558)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a promesa do Goberno galego de non privatizar os servizos sanitarios

ı 45966 - 35766 (10/PRE-012560)

149379

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da atención das demandas das e dos profesionais sanitarios co ﬁn de reforzar os servizos necesarios e evitar as consecuencias dos recortes e a precarización
do servizo de transporte urxente, así como do servizo de asistencia sanitaria urxente en xeral 149381
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ı 45965 - 35770 (10/PRE-012562)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Vázquez Verao, Paula
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas das e dos profesionais
sanitarios do Hospital Comarcal de Monforte de Lemos referidas ao aumento do persoal, princi149384
palmente de enfermaría, auxiliar e celador ou celadora

ı 45864 - 35834 (10/PRE-012569)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
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Sobre as previsións do Goberno galego respecto do arranxo das deﬁciencias detectadas polos profesionais e doentes nas instalacións do Punto de Atención Continuada de Tui
149386

ı 45863 - 35836 (10/PRE-012570)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as novas adxudicacións feitas polo Sergas á empresa Ibérica de Mantenimiento, S. A.

ı 45963 - 35964 (10/PRE-012591)

149388

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para privatizar o servizo do Gabinete de Prensa da Estrutura
149390
Organizativa de Xestión Integrada do Salnés

ı 45862 - 35974 (10/PRE-012596)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a idoneidade da política de xestión sanitaria que está a levar a cabo o Goberno galego para
o mantemento dun servizo sanitario público e de calidade
149392

ı 45861 - 35975 (10/PRE-012597)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o pechamento de servizos na sanidade

ı 45888 - 35976 (10/PRE-012598)

149395

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da realización dunha contratación dilixente e transparente no Sergas
149398

ı 45860 - 35977 (10/PRE-012599)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión da Xunta de Galicia en relación coas situacións que se están a producir nos hospitais do Sergas como consecuencia do pechamento de camas e unidades
149400
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ı 46081 - 33848 (10/PRE-012603)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre o investimento de 218 millóns de euros anunciado por Endesa na central das Pontes

ı 45859 - 36151 (10/PRE-012622)

149402

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego destinadas a garantir os dereitos de aborto no territorio
galego e no ámbito da sanidade pública
149404
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ı 46137 - 36162 (10/PRE-012623)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a dotación polo Goberno galego de medios materiais e humanos suﬁcientes ao Servizo de
149406
Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

ı 45858 - 36355 (10/PRE-012643)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o control que está a levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do desenvolvemento dos convenios asinados polo Sergas nos anos 2016 e 2017 coa multinacional Medtronic nas unidades hospitalarias de cardioloxía
149408

ı 45857 - 36357 (10/PRE-012644)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia das denuncias dos profesionais da Unidade de Dermatoloxía do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña referidas á suposta incompatibilidade
do xefe de servizo da unidade para o desempeño dese posto
149411

ı 46066 - 36658 (10/PRE-012668)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación da posición que debe defender Galicia
diante do Goberno central e da Unión Europea respecto da transición enerxética
149413

ı 45932 - 36674 (10/PRE-012671)

Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia destinadas a garantir a normal atención aos
usuarios da Casa do Mar de Vigo e de Pontevedra
149415

ı 45855 - 37037 (10/PRE-012700)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia, para garantir unha atención social de
calidade no ámbito sanitario, do número de traballadores e traballadoras sociais que prestan ser149418
vizo na actualidade no Servizo Galego de Saúde
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ı 45854 - 37042 (10/PRE-012701)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia dun só médico para cubrir a partir de
149420
agora a demanda que hai no Centro de Saúde de Rubiá, na provincia de Ourense

ı 45853 - 37359 (10/PRE-012730)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
149203

X lexislatura. Número 435. 21 de febreiro de 2019

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a asunción da xestión do Centro de Saúde de Cee
149422

ı 46064 - 37843 (10/PRE-012765)

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 do plan de sinalización de
149424
bateas comprometido no ano 2015

ı 45962 - 38009 (10/PRE-012786)

Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da inviabilidade de manter concertos sanitarios de
xeito estrutural
149426

ı 45931 - 38017 (10/PRE-012789)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da cobertura da praza de pediatra no Centro de Saúde
de Mondariz, de xeito permanente e con horario completo, no caso do traslado do seu titular 149428

ı 45930 - 38080 (10/PRE-012799)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre as novidades existentes en relación coa campaña de vacinación contra a gripe do ano 2018
149430

ı 45929 - 38251 (10/PRE-012815)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para solucionar a situación xerada
149432
por Povisa coa presentación do preconcurso de acredores

ı 46238 - 38408 (10/PRE-012835)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as intencións do Goberno galego de cumprir o acordo parlamentario, do 1 de febreiro de
2018, referido á colaboración económica da Xunta de Galicia co Concello de Corcubión para revisar
149434
e actualizar o Plan especial de protección do conxunto histórico da vila
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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.1. Proxectos de lei

Resolución da Presidencia, do 20 de febreiro de 2019, polo que se amplía o prazo de
presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia [10/PL-000012 (44223)]
No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 46524, o escrito do G. P. dos
Socialistas de Galicia polo que se solicita a ampliación do prazo para a presentación de emendas
ao articulado ao Proxecto de lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia
[10/PL-000012 (44223)].
A Presidencia, tendo en conta a inmediatez da conclusión do prazo —o día 23 de febreiro de 2019—
, en uso da delegación temporal de competencias de xestión ordinaria da Mesa do Parlamento na
Presidencia da Cámara (Acordo da Mesa do Parlamento do 31 de outubro de 2016, publicado no
Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia núm. 9, do 8 de novembro de 2016), resolve:
1º. Admitir a trámite o documento número de rexistro de entrada 46524, presentado polo G. P. dos
Socialistas de Galicia.
2º. Ampliar, por terceira vez, o prazo de presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei
de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia [10/PL-000012 (44223)], ata o
día 26 de febreiro ás 18.30 horas.
3º. Dar conta deste acordo á Mesa e á Xunta de Portavoces.
4º. Notiﬁcar este acordo aos grupos parlamentarios.
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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

5º. Publicar este acordo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2019
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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1.3. Procedementos de control e impulso

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

Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 20 de febreiro de 2019, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación por unanimidade con modiﬁcacións
- 40175 (10/PNC-003243)
Grupo Parlamentario de En Marea
Villares Naveira, Luis e Santos Queiruga, Carmen
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación coa revisión
da Lei de demarcación e de planta xudicial co ﬁn de ampliar o número de xulgados exclusivos en
materia de violencia sobre a muller, o incremento de especialización na materia no resto dos xulgados e o impulso da especialización por agrupación de varios partidos xudiciais lindeiros
BOPG nº 386, do 21.11.2018
Sométese a votación e resulta aprobada con modiﬁcacións respecto do texto orixinal, pola unanimidade dos 11 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento insta a Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno do Estado co ﬁn de:
1. Incrementar a especialización nos xulgados non exclusivos en materia de violencia sobre a muller,
reforzando a formación do funcionariado estatal nos xulgados con competencias sobre a materia.
2. Promover a especialización por agrupación de varios partidos xudiciais lindeiros onde non se diﬁculte o acceso por razón de distancia á xurisdición promovendo a comarcalización dos servizos
especializados na loita contra a violencia machista, tales como o Imelga (especialmente as unidades
de valoración forense), as Oﬁcinas de Atención ás Vítimas e a Policía Xudicial, de xeito consensuado
coa Comisión Mixta que existe co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.»
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Rexeitamento da iniciativa
- 2863 (10/PNC-000285)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Villoslada, Juan Manuel e Vilán Lorenzo, Patricia
Sobre os mecanismos que debe establecer a Xunta de Galicia para que o presidente da Xunta de
Galicia dea persoalmente conta diante do Pleno do Parlamento das súas viaxes institucionais ao
exterior
BOPG nº 43, do 12.01.2017
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Sométese a votación e resulta rexeitada por 4 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 21 de febreiro de 2019
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª
COMISIóN 5ª, SANIDADE, POLíTICA SOCIAL E EMPREGO
A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na súa sesión do 20 de febreiro de 2019, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación sen modiﬁcacións
- 45399 (10/PNC-003654)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e seis deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego en relación coa negociación dun novo convenio colectivo polo Grupo Endesa
BOPG nº 430, do 13.02.2019
Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións por 10 votos a favor, 0 votos en contra
e 2 abstencións.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a solicitarlle ao Goberno de España:
1. Que exixa ao Grupo Endesa retomar a negociación dun novo convenio marco, respectando a actual mesa negociadora, e, mentres este non se formalice, manter activas as condicións establecidas
no IV convenio marco.
2. Aplicar o disposto no IV Acordo marco para o emprego e a negociación colectiva 2018-2020 asinado en xullo de 2018 co consenso dos axentes sociais.»
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Rexeitamento da iniciativa
- 33674 (10/PNC-002757)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e tres deputados/as máis
Sobre as actuacións da Xunta de Galicia en relación co Centro de Reforma de Menores Avelino Montero, de Pontevedra
BOPG nº 344, do 01.08.2018
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
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- 42773 (10/PNC-003452)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e cinco deputados/as máis
Sobre a contención mecánica de persoas atendidas en institucións psiquiátricas e residenciais
BOPG nº 414, do 18.01.2019
Sométese a votación xunto coa emenda do G. P. de En Marea, doc. núm. 46518, e resulta rexeitada
por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 43629 (10/PNC-003497)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e cinco deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para recuperar a área sanitaria de
Valdeorras, dotala de recursos materiais e humanos suﬁcientes e esclarecer a denuncia de falsiﬁcación de partes de garda
BOPG nº 418, do 24.01.2019
Sométese a votación xunto coa emenda do G. P. dos Socialistas de Galicia, doc. núm. 46509, e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 44424 (10/PNC-003563)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a cobertura por parte do Goberno galego das prazas vacantes, das baixas, dos permisos e
das vacacións, así como o mantemento do actual cadro de persoal do Centro de Saúde de Fene
BOPG nº 422, do 30.01.2019
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 44894 (10/PNC-003609)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coas prazas de especialista
do sistema dixestivo e de médico rehabilitador vacantes no Hospital Comarcal de Monforte de
Lemos, os investimentos e a dotación de persoal prevista para ese centro, así como a capacidade
de xestión desa área sanitaria
BOPG nº 427, do 06.02.2019
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Sométese a votación xunto coa emenda do G. P. do Bloque Nacionalista Galego, doc. núm. 46519,
e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 44956 (10/PNC-003614)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a construción e o remate durante
a X lexislatura dos novos centros de saúde do Vinte e Un e de Mariñamansa, en Ourense
BOPG nº 427, do 06.02.2019
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Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2019
Eva Solla Fernández
Vicepresidenta 2ª

1.4. Procedementos de información
1.4.5. Respostas a preguntas

A Mesa do Parlamento, na súa reunión do día 19 de febreiro de 2019, tivo coñecemento das respostas da Xunta de Galicia ás seguintes preguntas con resposta escrita:

Coñecemento da resposta, remisión aos deputados e publicación

- 46241 - 17380 (10/PRE-005049)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a información e valoración do Goberno galego en relación coa aplicación en Galicia do Código
de boas prácticas bancarias, a súa opinión referida á suﬁciencia da información que están a ofrecer
as entidades bancarias aos seus clientes ao respecto e as actuacións levadas a cabo ou previstas
para a aplicación por esas entidades de medidas xustas ás persoas que non poden afrontar o pagamento da súa hipoteca
- 46208 - 13142 (10/PRE-005517)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego do investimento anunciado por Endesa na central das Pontes de García Rodríguez
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- 46206 - 17379 (10/PRE-006021)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para a aplicación polas entidades bancarias de medidas xustas ás persoas que non poden afrontar o pagamento da súa hipoteca
- 46207 - 17378 (10/PRE-007098)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a información e valoración do Goberno galego en relación coa aplicación en Galicia do Código
de boas prácticas bancarias, a súa opinión referida á suﬁciencia da información que están a ofrecer
as entidades bancarias aos seus clientes ao respecto e as actuacións levadas a cabo ou previstas
para a aplicación por esas entidades de medidas xustas ás persoas que non poden afrontar o pagamento da súa hipoteca
- 46209 - 13140 (10/PRE-007274)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
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Sobre a valoración polo Goberno galego do investimento anunciado por Endesa na central das Pontes de García Rodríguez
- 46392 - 24463 (10/PRE-007694)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre a data prevista pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para acometer
as melloras necesarias na estación de tratamento de auga potable do concello de Ordes
- 45884 - 27861 (10/PRE-008199)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia referidas á conexión do polígono industrial de Nantes, no
concello de Sanxenxo, coa estación depuradora de augas residuais de Dena, no concello de Meaño,
así como o inicio da separación da canalización das augas residuais e pluviais que chegan a ela e
as medidas que vai adoptar para o normal funcionamento desa depuradora
- 46395 - 23062 (10/PRE-008864)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 9 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia na estrada PO-552, entre Vigo e Baiona, de acordo
coa Estratexia de eliminación de treitos de concentración de accidentes nas estradas autonómicas
- 46394 - 24459 (10/PRE-008904)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre a data prevista pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para acometer
as melloras necesarias na estación de tratamento de auga potable do concello de Ordes
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- 45885 - 27860 (10/PRE-008983)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia referidas á conexión do polígono industrial de Nantes, no
concello de Sanxenxo, coa estación depuradora de augas residuais de Dena, no concello de Meaño,
así como o inicio da separación da canalización das augas residuais e pluviais que chegan a ela e
as medidas que vai adoptar para o normal funcionamento desa depuradora
- 46192 - 22019 (10/PRE-009652)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que o goberno galego levou ou vai levar a cabo para que se apliquen medidas
xustas por parte da banca ás persoas afectadas polas hipotecas en Galicia
- 45887 - 23194 (10/PRE-009801)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 5 máis
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Sobre a existencia dalgunha previsión meteorolóxica referida ao temporal rexistrado a mañá do
día 10 de xaneiro de 2018 no concello de Sanxenxo
- 46393 - 24461 (10/PRE-009966)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre a data prevista pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para acometer
as melloras necesarias na estación de tratamento de auga potable do concello de Ordes
- 45886 - 27859 (10/PRE-010268)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da conexión do polígono industrial de Nantes,
no concello de Sanxenxo, coa estación depuradora de augas residuais de Dena, no concello
Meaño
- 46212 - 28627 (10/PRE-010339)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón
Sobre as medidas especíﬁcas previstas polo Goberno galego para o control do cumprimento polas
entidades ﬁnanceiras do Código de boas prácticas para a reestruturación viable da débeda con garantía hipotecaria sobre a vivenda habitual
- 46078 - 34718 (10/PRE-011494)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da denominada «taxa rosa» aplicada aos produtos de
hixiene feminina, así como as actuacións que ten levado a cabo ou vai desenvolver ao respecto
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- 45967 - 34747 (10/PRE-011503)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela
Sobre os convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola Consellería de Política
Social ao Concello de Ourense no ano 2017
- 46240 - 35459 (10/PRE-011540)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da aplicación en Galicia do Código de boas prácticas
bancarias e as sancións impostas polo Banco de España, así como as actuacións levadas a cabo ou
previstas para a aplicación por esas entidades de medidas xustas ás persoas que non poden afrontar o pagamento da súa hipoteca
- 45964 - 35855 (10/PRE-011568)
Grupo Parlamentario de En Marea
Vázquez Verao, Paula
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Sobre o procedemento seguido para o nomeamento do director xerente da Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas (Funga), así como o seu plan de traballo para mellorar a xestión da entidade
- 46239 - 36656 (10/PRE-011644)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para planificar o desenvolvemento da transición enerxética en Galicia, a avaliación que fai da situación na que se atopan ao respecto as centrais térmicas galegas, en concreto a de Meirama, e a súa participación nalgunha mesa ou espazo
de coordinación co Ministerio de Transición Ecolóxica ou algún outro departamento cara a esa
transición, así como a súa opinión referida á súa planificación para a adaptación de Galicia ás
exixencias europeas
- 45856 - 36951 (10/PRE-011670)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a posición da Xunta de Galicia en relación coa conexión do polígono industrial de Nantes, situado no concello de Sanxenxo, coa estación depuradora de augas residuais de Dena, situada no
concello de Meaño, as súas previsións referidas á execución de obras de mellora e ampliación da
depuradora para posibilitar o correcto funcionamento desa conexión, e o criterio actual de Augas
de Galicia ao respecto, así como a recepción polo Goberno galego dalgunha petición formal para o
seu estudo ou execución
- 46406 - 37362 (10/PRE-011704)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre o coñecemento polo Goberno galego do estado de deterioración e carencias que presenta
o Centro de Saúde de Cee, o mantemento dalgún contacto co Concello ao respecto e as xestións
que vai levar a cabo para evitar os inconvenientes e perigos que ocasiona esa situación, así como
súas as previsións respecto da dotación dun servizo de Ortopantomografía e a asunción da súa
xestión directa
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- 46211 - 37844 (10/PRE-011731)
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 do plan de sinalización de
bateas comprometido no ano 2015, así como as medidas previstas ao respecto
- 46236 - 38411 (10/PRE-011804)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as intencións do Goberno galego de cumprir o acordo parlamentario do 1 de febreiro de
2018, referido á colaboración económica da Xunta de Galicia co Concello de Corcubión para revisar
e actualizar o Plan especial de protección do conxunto histórico da vila, as razóns de que non exista
ningún contacto nin comunicación ao respecto por parte da consellaría e a súa valoración das po-
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sibles consecuencias que o remate do prazo de vixencia dese plan poida ter para a rehabilitación
e recuperación dese conxunto histórico
- 45961 - 38748 (10/PRE-011825)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 6 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta en marcha dalgún tipo de campaña institucional de fomento dos xoguetes que non conteñan estereotipos de xénero, de cara á época do
Nadal e/ou noutras épocas do ano
- 46235 - 39136 (10/PRE-011864)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a información e a opinión do Goberno galego en relación coa situación laboral existente no
sector da elaboración dos produtos do mar con procesos de refrixeración, as súas previsións respecto da realización das actuacións necesarias diante da patronal co ﬁn de axilizar a negociación
para o asinamento do convenio colectivo do sector, así como a exixencia dunhas condicións laborais
e salariais dignas para a concesión das axudas públicas
- 46185 - 39913 (10/PRE-011917)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa sentenza do Tribunal Supremo referida ao pagamento dos gastos hipotecarios e as súas intencións referidas ao incremento dos medios do Instituto Galego do Consumo e da Competencia para posibilitarlles o labor
de asesoramento ás persoas consumidoras de produtos financeiros, así como a posta en marcha
dalgunha medida en materia de consumo fronte ás políticas comerciais e abusos das entidades
financeiras

CSV: ZK5knVHLJ1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 46234 - 40649 (10/PRE-012016)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a situación actual dos procesos de concentración parcelaria que se están a desenvolver nas
parroquias de Están, Goián e Figueiró, no concello de Tomiño, os atrancos que impiden o seu remate e as medidas que se están a adoptar para superalos, así como as previstas polo Goberno galego no que atinxe á mobilidade das terras
- 46233 - 40713 (10/PRE-012023)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre as medidas postas en marcha polo Goberno galego para apoiar o pequeno comercio diante
dos novos retos derivados dos cambios nos hábitos de consumo, as que vai adoptar para paliar e
reverter o continuo peche de establecementos no sector e as actuacións que está a levar a cabo
para apoiar e impulsar o comercio electrónico en Galicia, así como a súa opinión respecto da situación na que se atopan os pequenos comerciantes
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- 46210 - 40810 (10/PRE-012037)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre o coñecemento por parte do Goberno galego da situación na que se atopa o ediﬁcio da antiga
lonxa de Camariñas, as xestións que vai levar a cabo para dotala de utilidade e as súas previsións
respecto da transferencia da súa titularidade ao Concello
- 45957 - 40943 (10/PRE-012047)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a valoración do Goberno galego respecto do actual funcionamento da Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas, a súa dotación de profesionais e o proceso seguido para a
cobertura da praza de director ou directora xerente, así como as previsións ao respecto
- 46202 - 41236 (10/PRE-012095)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida ao expediente de tramitación do proxecto de instalación dunha planta de pneumáticos usados no polígono de Botos, no concello de Lalín
- 46201 - 41463 (10/PRE-012137)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 2 máis
Sobre o desenvolvemento do proceso de tramitación do expediente administrativo correspondente
á solicitude da empresa Racso Soluciones, S.L. de autorización para a xestión de valorización de
pneumáticos ao ﬁnal da súa vida útil nunha nave en desuso do polígono de Botos, no concello de
Lalín, as razóns do Goberno galego para non trasladar ao Concello a resolución de caducidade do
expediente e o tipo de procedemento que vai seguir a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda para o novo trámite de avaliación ambiental
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- 46200 - 41968 (10/PRE-012195)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Losada Álvarez, Abel Fermín
Sobre o pormenor dos 150 millóns de euros achegados pola Xunta de Galicia ao sector da automoción nos últimos anos
- 45883 - 33538 (10/PRE-012244)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre os tempos de espera para a realización de probas ás persoas enfermas de cancro no CHUOU
- 45882 - 33930 (10/PRE-012303)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a previsión polo Goberno galego de construción dun novo centro de saúde en Ribadavia durante a X lexislatura
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- 45881 - 33932 (10/PRE-012304)
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,
desde 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
- 46080 - 34001 (10/PRE-012319)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis
Sobre as medidas que está a planiﬁcar e desenvolver o Goberno galego en relación co consumo
responsable de auga
- 45880 - 34061 (10/PRE-012335)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre a valoración do Goberno galego respecto da xestión do servizo de pediatría en Bergantiños
nos meses de verán
- 45879 - 34133 (10/PRE-012370)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o modelo de xestión previsto polo Goberno galego para o proxecto do novo aparcadoiro para
o novo Hospital de Montecelo, en Pontevedra
- 45878 - 34135 (10/PRE-012371)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre o cronograma na construción do novo Hospital de Montecelo, en Pontevedra
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- 45877 - 34137 (10/PRE-012372)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre a previsión do Goberno galego respecto da creación dun servizo de carácter sociosanitario
na ampliación do Hospital de Montecelo
- 45876 - 34138 (10/PRE-012373)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis
Sobre os usos que lle vai dar o Goberno galego ao ediﬁcio do Hospital Provincial de Pontevedra durante a ampliación do de Montecelo e unha vez que estea rematado
- 46141 - 34198 (10/PRE-012380)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre o estado de tramitación no que se atopa a cesión dos centros de saúde que a día de hoxe
están pendentes de ser asumidos polo Sergas
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- 45875 - 34219 (10/PRE-012387)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
Sobre a decisión da Xunta de Galicia de reducir o número de prazas de enfermaría no Centro de
Saúde de Toén (Ourense)
- 45937 - 34388 (10/PRE-012405)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as medidas que hai que tomar en materia sanitaria diante do falecemento dun doente no
PAC da Estrada
- 45968 - 34479 (10/PRE-012416)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as altas temperaturas sufridas no Hospital Provincial de Pontevedra na recente vaga de calor
- 45935 - 34513 (10/PRE-012420)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as demandas dos profesionais que prestan os seus servizos nos puntos de atención continuada do Sergas
- 46203 - 34717 (10/PRE-012447)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións que ten levado a cabo o Goberno galego para contribuír a pór ﬁn á denominada
«taxa rosa» aplicada aos produtos de hixiene feminina
- 45934 - 34760 (10/PRE-012451)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo polo Goberno galego para dar cumprimento ao artigo 25 da Lei
11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, que
considera a atención psicolóxica como un servizo de atención primaria na atención á violencia machista

CSV: ZK5knVHLJ1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 46396 - 34772 (10/PRE-012453)
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
- 46139 - 35114 (10/PRE-012469)
Grupo Parlamentario de En Marea
Sánchez García, Antón e 2 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da solicitude ao Goberno central da condonación
do préstamo outorgado por Portos do Estado á Autoridade Portuaria da Coruña para a construción
do porto exterior de Punta Langosteira
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- 46076 - 35316 (10/PRE-012495)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das razóns da falla de investimento, coa conseguinte
diminución na súa conservación, nas estradas galegas de titularidade estatal
- 46191 - 35406 (10/PRE-012505)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a estratexia e o esforzo investidor do Goberno galego en I+D+i
- 46189 - 35458 (10/PRE-012518)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para a aplicación polas entidades bancarias de medidas xustas ás persoas que non poden afrontar o pagamento da súa hipoteca
- 45889 - 35477 (10/PRE-012524)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da defensa, diante da empresa concesionaria, das
reivindicacións laborais dos técnicos en coidados auxiliares de enfermaría (TCAE) do novo hospital
de Vigo referidas ao traslado das bolsas da roupa sucia
- 45873 - 35479 (10/PRE-012525)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo ou previstas polo Goberno galego para procurar unha saída consensuada ás demandas dos médicos internos residentes (MIR) do Complexo Hospitalario Universitario
de Ourense referidas á redistribución das áreas de descanso vixente desde o 10 de maio de 2018
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- 46138 - 35486 (10/PRE-012528)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Sergas respecto da recuperación dos acordos de mellora das condicións laborais e salariais do seu persoal suspendidos desde o ano 2010
- 45872 - 35497 (10/PRE-012531)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para garantir unhas condicións axeitadas na
cociña do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
- 45871 - 35524 (10/PRE-012538)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
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Sobre o nomeamento da ex-conselleira de Sanidade para a dirección da empresa pública Galaria,
encargada de xestionar a alta tecnoloxía do Sergas
- 45870 - 35638 (10/PRE-012546)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación dos recursos humanos e materiais necesarios ao Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
- 45869 - 35648 (10/PRE-012548)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto das actuacións levadas a cabo para lle ofrecer á cidadanía ourensá un centro de saúde de primeira no barrio do Couto
- 45868 - 35668 (10/PRE-012550)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia referida á necesidade de poñer en marcha unha estratexia galega de atención ás persoas con dano cerebral adquirido
- 45867 - 35672 (10/PRE-012552)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para acabar coas listas de espera no concello de
Poio
- 45866 - 35676 (10/PRE-012553)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as razóns da demora da Consellería de Sanidade na posta en marcha das medidas reﬂectidas
no acordo parlamentario do 22 de abril de 2015 para a mellora da atención sanitaria á doenza da
endometriose

CSV: ZK5knVHLJ1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 45865 - 35752 (10/PRE-012558)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a promesa do Goberno galego de non privatizar os servizos sanitarios
- 45966 - 35766 (10/PRE-012560)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da atención das demandas das e dos profesionais
sanitarios co ﬁn de reforzar os servizos necesarios e evitar as consecuencias dos recortes e a precarización do servizo de transporte urxente, así como do servizo de asistencia sanitaria urxente
en xeral
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- 45965 - 35770 (10/PRE-012562)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva e Vázquez Verao, Paula
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas das e dos profesionais
sanitarios do Hospital Comarcal de Monforte de Lemos referidas ao aumento do persoal, principalmente de enfermaría, auxiliar e celador ou celadora
- 45864 - 35834 (10/PRE-012569)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do arranxo das deﬁciencias detectadas polos profesionais e doentes nas instalacións do Punto de Atención Continuada de Tui
- 45863 - 35836 (10/PRE-012570)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as novas adxudicacións feitas polo Sergas á empresa Ibérica de Mantenimiento, S. A.
- 45963 - 35964 (10/PRE-012591)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as razóns do Goberno galego para privatizar o servizo do Gabinete de Prensa da Estrutura
Organizativa de Xestión Integrada do Salnés
- 45862 - 35974 (10/PRE-012596)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a idoneidade da política de xestión sanitaria que está a levar a cabo o Goberno galego para
o mantemento dun servizo sanitario público e de calidade

CSV: ZK5knVHLJ1
Verificación:
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- 45861 - 35975 (10/PRE-012597)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o pechamento de servizos na sanidade
- 45888 - 35976 (10/PRE-012598)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da realización dunha contratación dilixente e transparente no Sergas
- 45860 - 35977 (10/PRE-012599)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión da Xunta de Galicia en relación coas situacións que se están a producir nos hospitais do Sergas como consecuencia do pechamento de camas e unidades
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- 46081 - 33848 (10/PRE-012603)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 6 máis
Sobre o investimento de 218 millóns de euros anunciado por Endesa na central das Pontes
- 45859 - 36151 (10/PRE-012622)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre as actuacións do Goberno galego destinadas a garantir os dereitos de aborto no territorio
galego e no ámbito da sanidade pública
- 46137 - 36162 (10/PRE-012623)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a dotación polo Goberno galego de medios materiais e humanos suﬁcientes ao Servizo de
Urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela
- 45858 - 36355 (10/PRE-012643)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o control que está a levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do desenvolvemento dos convenios asinados polo Sergas nos anos 2016 e 2017 coa multinacional Medtronic nas unidades hospitalarias de cardioloxía
- 45857 - 36357 (10/PRE-012644)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre o coñecemento pola Xunta de Galicia das denuncias dos profesionais da Unidade de Dermatoloxía do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña referidas á suposta incompatibilidade
do xefe de servizo da unidade para o desempeño dese posto

CSV: ZK5knVHLJ1
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- 46066 - 36658 (10/PRE-012668)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación da posición que debe defender Galicia
diante do Goberno central e da Unión Europea respecto da transición enerxética
- 45932 - 36674 (10/PRE-012671)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula e 2 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia destinadas a garantir a normal atención aos
usuarios da Casa do Mar de Vigo e de Pontevedra
- 45855 - 37037 (10/PRE-012700)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e Torrado Quintela, Julio
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Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia, para garantir unha atención social de
calidade no ámbito sanitario, do número de traballadores e traballadoras sociais que prestan servizo na actualidade no Servizo Galego de Saúde
- 45854 - 37042 (10/PRE-012701)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da suﬁciencia dun só médico para cubrir a partir de
agora a demanda que hai no Centro de Saúde de Rubiá, na provincia de Ourense
- 45853 - 37359 (10/PRE-012730)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Toja Suárez, María Dolores e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para a asunción da xestión do Centro de Saúde
de Cee
- 46064 - 37843 (10/PRE-012765)
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 do plan de sinalización de
bateas comprometido no ano 2015
- 45962 - 38009 (10/PRE-012786)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da inviabilidade de manter concertos sanitarios de
xeito estrutural
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- 45931 - 38017 (10/PRE-012789)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da cobertura da praza de pediatra no Centro
de Saúde de Mondariz, de xeito permanente e con horario completo, no caso do traslado do
seu titular
- 45930 - 38080 (10/PRE-012799)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis
Sobre as novidades existentes en relación coa campaña de vacinación contra a gripe do ano
2018
- 45929 - 38251 (10/PRE-012815)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego para solucionar a situación xerada
por Povisa coa presentación do preconcurso de acredores
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- 46238 - 38408 (10/PRE-012835)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Pierres López, María Luisa e 4 máis
Sobre as intencións do Goberno galego de cumprir o acordo parlamentario, do 1 de febreiro de
2018, referido á colaboración económica da Xunta de Galicia co Concello de Corcubión para revisar
e actualizar o Plan especial de protección do conxunto histórico da vila

CSV: ZK5knVHLJ1
Verificación:
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Santiago de Compostela, 20 de febreiro de 2019
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 17380 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a información e valoración do Goberno
galego en relación coa aplicación en Galicia do Código de Boas Prácticas Bancarias, a
súa opinión referida á suficiencia da información que están a ofrecer as entidades
bancarias aos seus clientes ao respecto e as actuacións levadas a cabo ou previstas
para a aplicación por esas entidades de medidas xustas ás persoas que non poden
afrontar o pagamento da súa hipoteca”, (publicada no BOPG número 188 do 6 de outubro de
2017), 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 Economía,
Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
“O Instituto Galego do Consumo e da Competencia está en todo momento ao carón das
persoas que poden resultar afectadas nos seus dereitos e intereses como consumidoras,
traballando no seu asesoramento, na súa formación e no seu acompañamento para facer
efectiva calquera reclamación que se dirixida a restituílos.
Efectivamente, no ámbito ao que se refire esta iniciativa aplícase o establecido no Real Decreto

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-i1vUNI0BB-3
Verificación:
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Lei 6/2012, do 9 de marzo, de medidas urxentes de debedores hipotecarios, modificado polo
Real Decreto Lei 5/2017, de 17 de marzo, onde se contén o Código de boas Prácticas para a
reestruturación viable da débeda con garantía hipotecaria sobre vivenda habitual.
Esta norma prevé que o control, seguimento e supervisión do cumprimento do Código se realice
a través da creación dunha Comisión de Control constituída ao efecto e configurada por once
membros, coa participación do Ministerio de Economía e Competitividade, o Banco de España,
a Comisión Nacional do Mercado de Valores, un xuíz designado polo Consello Xeral do Poder
Xudicial, un secretario xudicial designado polo Ministerio de Xustiza, un notario designado polo
Consello Xeral do Notariado, un representante do Instituto Nacional de Estatística, un
representante da Asociación Hipotecaria Española, un representante do Consello Nacional de
Consumidores e Usuarios, e dous representantes de asociacións non gobernamentais que
realicen labores de acollida.
O texto engade que esta Comisión publicará semestralmente un informe no que avalíe o grao
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de cumprimento do Código de Boas Prácticas e que o mesmo deberá remitirse á Comisión de
Economía e Competitividade do Congreso dos Deputados. De feito, ata o momento están
publicados doce informes que poden consultarse na web do actual Ministerio de Economía e
Empresa.
Tales informes inclúen tamén o número e resultado das reclamacións recibidas no
departamento de Conducta de Mercado e Reclamacións do Banco de España, xa que o
devandito Real Decreto Lei designa ao Banco de España como competente para resolver as
reclamacións derivadas do presunto incumprimento polas entidades de crédito do Código de
Boas Prácticas.
Por último, cómpre mencionar que a norma atribúe a esta Comisión de Control a posibilidade de
analizar e elevar ao Goberno propostas relativas á protección dos debedores hipotecarios.
Tendo en conta este marco normativo e os sistemas de control que se están desenvolvendo ao
seu abeiro, a actuación do Instituto Galego do Consumo e da Competencia céntrase en levar a
cabo un seguimento dos resultados, así como en información e orientar as persoas afectadas
na nosa comunidade”.
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: ZK5knVHLJ1
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A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 13142 formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don Miguel Tellado Filgueira e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración polo Goberno galego sobre a inversión
anunciada por Endesa na central das Pontes”, (publicada no BOPG número 159 do 7 de
agosto de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2017, 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 Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
Esta pregunta foi atendida na intervención do conselleiro de Economía, Emprego e Industria,
con motivo do debate da pregunta 42261 que tivo lugar na sesión plenaria do 30 de xaneiro de
2019.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-01-30?
part=05fa84e9-f3d4-490d-8a50-fd44bcec2d7b&start=5026
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: ZK5knVHLJ1
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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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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 17379 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións levadas a cabo ou previstas
polo Goberno galego para a aplicación polas entidades bancarias de medidas xustas ás
persoas que non poden afrontar o pagamento da súa hipoteca”, (publicada no BOPG
número 187 do 5 de outubro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións setembro-decembro de 2017, 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 Economía, Emprego e Industria, que ten o
seguinte contido:
“O Instituto Galego do Consumo e da Competencia está en todo momento ao carón das
persoas que poden resultar afectadas nos seus dereitos e intereses como consumidoras,
traballando no seu asesoramento, na súa formación e no seu acompañamento para facer
efectiva calquera reclamación que se dirixida a restituílos.
Efectivamente, no ámbito ao que se refire esta iniciativa aplícase o establecido no Real Decreto
Lei 6/2012, do 9 de marzo, de medidas urxentes de debedores hipotecarios, modificado polo

CSV: ZK5knVHLJ1
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Real Decreto Lei 5/2017, de 17 de marzo, onde se contén o Código de boas Prácticas para a
reestruturación viable da débeda con garantía hipotecaria sobre vivenda habitual.
Esta norma prevé que o control, seguimento e supervisión do cumprimento do Código se realice
a través da creación dunha Comisión de Control constituída ao efecto e configurada por once
membros, coa participación do Ministerio de Economía e Competitividade, o Banco de España,
a Comisión Nacional do Mercado de Valores, un xuíz designado polo Consello Xeral do Poder
Xudicial, un secretario xudicial designado polo Ministerio de Xustiza, un notario designado polo
Consello Xeral do Notariado, un representante do Instituto Nacional de Estatística, un
representante da Asociación Hipotecaria Española, un representante do Consello Nacional de
Consumidores e Usuarios, e dous representantes de asociacións non gobernamentais que
realicen labores de acollida.
O texto engade que esta Comisión publicará semestralmente un informe no que avalíe o grao
de cumprimento do Código de Boas Prácticas e que o mesmo deberá remitirse á Comisión de
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Economía e Competitividade do Congreso dos Deputados. De feito, ata o momento están
publicados doce informes que poden consultarse na web do actual Ministerio de Economía e
Empresa.
Tales informes inclúen tamén o número e resultado das reclamacións recibidas no
departamento de Conducta de Mercado e Reclamacións do Banco de España, xa que o
devandito Real Decreto Lei designa ao Banco de España como competente para resolver as
reclamacións derivadas do presunto incumprimento polas entidades de crédito do Código de
Boas Prácticas.
Por último, cómpre mencionar que a norma atribúe a esta Comisión de Control a posibilidade de
analizar e elevar ao Goberno propostas relativas á protección dos debedores hipotecarios.
Tendo en conta este marco normativo e os sistemas de control que se están desenvolvendo ao
seu abeiro, a actuación do Instituto Galego do Consumo e da Competencia céntrase en levar a
cabo un seguimento dos resultados, así como en información e orientar as persoas afectadas
na nosa comunidade”.
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-3BnAmiVDh-9
Verificación:
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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
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Nº Saída
2019/210608
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13/02/2019 12:45
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En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 17378 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a información e valoración do Goberno
galego en relación coa aplicación en Galicia do Código de Boas Prácticas Bancarias, a
súa opinión referida á suficiencia da información que están a ofrecer as entidades
bancarias aos seus clientes ao respecto e as actuacións levadas a cabo ou previstas
para a aplicación por esas entidades de medidas xustas ás persoas que non poden
afrontar o pagamento da súa hipoteca”, (publicada no BOPG número 188 do 6 de outubro de
2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
setembro-decembro de 2017, 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 Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
“O Instituto Galego do Consumo e da Competencia está en todo momento ao carón das
persoas que poden resultar afectadas nos seus dereitos e intereses como consumidoras,
traballando no seu asesoramento, na súa formación e no seu acompañamento para facer
efectiva calquera reclamación que se dirixida a restituílos.

CSV: ZK5knVHLJ1
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Efectivamente, no ámbito ao que se refire esta iniciativa aplícase o establecido no Real Decreto
Lei 6/2012, do 9 de marzo, de medidas urxentes de debedores hipotecarios, modificado polo
Real Decreto Lei 5/2017, de 17 de marzo, onde se contén o Código de boas Prácticas para a
reestruturación viable da débeda con garantía hipotecaria sobre vivenda habitual.
Esta norma prevé que o control, seguimento e supervisión do cumprimento do Código se realice
a través da creación dunha Comisión de Control constituída ao efecto e configurada por once
membros, coa participación do Ministerio de Economía e Competitividade, o Banco de España,
a Comisión Nacional do Mercado de Valores, un xuíz designado polo Consello Xeral do Poder
Xudicial, un secretario xudicial designado polo Ministerio de Xustiza, un notario designado polo
Consello Xeral do Notariado, un representante do Instituto Nacional de Estatística, un
representante da Asociación Hipotecaria Española, un representante do Consello Nacional de
Consumidores e Usuarios, e dous representantes de asociacións non gobernamentais que
realicen labores de acollida.
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O texto engade que esta Comisión publicará semestralmente un informe no que avalíe o grao
de cumprimento do Código de Boas Prácticas e que o mesmo deberá remitirse á Comisión de
Economía e Competitividade do Congreso dos Deputados. De feito, ata o momento están
publicados doce informes que poden consultarse na web do actual Ministerio de Economía e
Empresa.
Tales informes inclúen tamén o número e resultado das reclamacións recibidas no
departamento de Conducta de Mercado e Reclamacións do Banco de España, xa que o
devandito Real Decreto Lei designa ao Banco de España como competente para resolver as
reclamacións derivadas do presunto incumprimento polas entidades de crédito do Código de
Boas Prácticas.
Por último, cómpre mencionar que a norma atribúe a esta Comisión de Control a posibilidade de
analizar e elevar ao Goberno propostas relativas á protección dos debedores hipotecarios.
Tendo en conta este marco normativo e os sistemas de control que se están desenvolvendo ao
seu abeiro, a actuación do Instituto Galego do Consumo e da Competencia céntrase en levar a
cabo un seguimento dos resultados, así como en información e orientar as persoas afectadas
na nosa comunidade”.
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-fFBQPqzXH-9
Verificación:
CVE-PREPAR: fd37c299-3610-0ed2-5a01-6683014a3a09
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:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/210610
Data
13/02/2019 12:46

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 13140 formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don Miguel Tellado Filgueira e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración polo Goberno galego sobre a inversión
anunciada por Endesa na central das Pontes”, (publicada no BOPG número 159 do 7 de
agosto de 2017), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de
sesións setembro-decembro de 2017, 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 Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
Esta pregunta foi atendida na intervención do conselleiro de Economía, Emprego e Industria,
con motivo do debate da pregunta 42261 que tivo lugar na sesión plenaria do 30 de xaneiro de
2019.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-01-30?
part=05fa84e9-f3d4-490d-8a50-fd44bcec2d7b&start=5026
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-C8BR69IUZ-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 55983081-46a3-ca64-d8e2-5b3bb4685cb1
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:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/232921
Data
15/02/2019 13:24

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 24463 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 data prevista pola Consellería de Medio Ambiente e
Ordenación do Territorio para acometer as melloras necesarias na estación de tratamento de
auga potable do concello de Ordes”, (publicada no BOPG número 257 do 9 de febreiro 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:
“A normativa básica en materia de réxime local, Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local, así como a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, e a
normativa sectorial en materia de augas, a Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia (que
fai referencia expresa e respecta esta lexislación básica e o principio de autonomía local), atribúe
aos concellos a competencia exclusiva en materia de abastecemento e saneamento dos seus
CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-2VJWTTDNw-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 3d41c6c7-9701-aa48-8074-307608fba1a6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

sistemas municipais. Outórgalles as atribucións en materia de subministro de auga, sumidoiros e
tratamento de augas residuais, e establece tamén esta normativa, como servizos que todo concello
debe prestar, por si mesmo ou asociado, entre outros, o de abastecemento domiciliario de auga
potable e alcantarillado.
A Administración autonómica non pode interferir nas competencias da Administración local, xa que
limitaría a súa capacidade de actuación, vulnerando a garantía constitucional da autonomía local e
a distribución de competencias establecida. Non obstante, si ten como atribución o apoio ás
administración locais e colabora e axuda para un desenvolvemento máis eficaz destas
competencias municipais.
Esta colaboración co Concello de Ordes reflíctese en actuacións realizadas, como a -Mellora na
rede de saneamento e abastecemento a núcleos rurais no concello de Ordes-, por un investimento
superior aos 210.000 euros.
páxina 1 de 2
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Tamén, neste ámbito da colaboración técnica e financeira para a axuda ao Concello no exercicio
das súas competencias locais, Augas de Galicia colaborou co Concello de Ordes, a petición do
mesmo, na avaliación do estado da estación de tratamento de auga potable”.
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-2VJWTTDNw-2
Verificación:
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(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191099
Data
11/02/2019 09:35

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 27861 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da Xunta de Galicia referidas á co
nexión do polígono industrial de Nantes, no concello de Sanxenxo, coa estación
depuradora de augas residuais de Dena, no concello de Meaño, así como o inicio da
separación da canalización das augas residuais e pluviais que chegan a ela e as medidas
que vai adoptar para o normal funcionamento desa depuradora”, (publicada no BOPG
número 281 do 22 de marzo 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:
“Desde o inicio do contrato de xestión de servizo público da estación depuradora de augas
residuais de Dena, o 1 de xullo de 2015, Augas de Galicia realizou melloras nas instalacións da
depuradora por un importe de 437.000 €, como as melloras no equipo de desinfección, o
aumento da capacidade dos bombeos, a instalación dun novo tamiz escaleira, a instalación dun
sistema de dosificación de cloruro férrico para mellorar a eliminación de fósforo, melloras na
seguridade da instalación e as melloras na instrumentación da depuradora.
Aínda que a rede municipal de saneamento ten marxe de mellora por parte dos concellos
CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-UfsLqyUJ0-5
Verificación:
CVE-PREPAR: beaf61f9-d194-6703-ffa2-677bcdd0d6d8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

titulares da mesma, o funcionamento da EDAR de Dena é correcto e o cumprimento dos
parámetros límite de vertido é xeneralizado.
En relación co polígono de Nantes indicar que, da documentación obrante en Augas de Galicia,
consta que o executado no seu día polo Concello de Sanxenxo se atopa informado
favorablemente por este organismo. Tense constancia tamén dunha solicitude do Concello de
Meaño de autorización das obras do proxecto ‘Modificación do trazado do colector de augas
residuais do S.U. 15 (Polígono Industrial de Nantes) e construción de senda fluvial na marxe do
Río Chancaque’ que foi informada desfavorablemente.
Por outra banda, sinalar que todas as tramitacións administrativas levadas a cabo desde Augas
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de Galicia e, por suposto, tamén aquelas tramitacións en relación con expedientes de
autorizacións de obra, respectan a lexislación vixente e durante estas tramitacións solicítanse
os informes preceptivos e sométense ás informacións públicas e ás consultas que a normativa
regula, téndose en conta todos os aspectos e afeccións que se puidesen provocar de acordo ao
establecido nesta normativa.
Indicar, por último, que se está a falar de redes municipais de titularidade municipal e
xestionadas polos concellos e que desde a Xunta de Galicia trabállase, dentro do ámbito de
colaboración entre administracións, estando os esforzos centrados actualmente na mellora da
Edar de Meaño.”
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-UfsLqyUJ0-5
Verificación:
CVE-PREPAR: beaf61f9-d194-6703-ffa2-677bcdd0d6d8
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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
2019/232932
Data
15/02/2019 13:25

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 23062 formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de dona Teresa Egerique Mosquera e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas pola Xunta de Galicia na
estrada PO-552, entre Vigo e Baiona, de acordo coa Estratexia de eliminación de treitos
de concentración de accidentes nas estradas autonómicas”, (publicada no BOPG número
247 do 25 de xaneiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo 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:
A información que demanda esta iniciativa foi ofrecida polo director da Axencia Galega de
Infraestruturas en resposta á pregunta oral en Comisión número 33519, de similar contido e

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-GaanKrSWJ-8
Verificación:
CVE-PREPAR: fecf9e72-a929-9bf0-b354-338398ba8fc8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

formulada polo mesmo grupo parlamentario, que foi incluída na orde do día da Comisión 2ª
celebrada o 7 de febreiro de 2019, á que nos remitimos.
Na súa intervención, o director da Axencia Galega de Infraestruturas salientou o investimento
por parte da Xunta de 3,7 millóns de euros na estrada PO-552, entre Vigo e A Ramallosa, co fin
de incrementar a seguridade viaria e mellorar a integración nas parroquias polas que discorre.
Explicou, ademais, que para a eliminación dos treitos de concentración de accidentes nesta
estrada se van construír rotondas, mellorar interseccións e accesos, e protexer pasos de peóns,
xa que hai varios treitos urbanos, con presenza continua de persoas transitando ao carón da
vía.
A resposta completa do director da Axencia Galega de Infraestruturas pode verse nos seguintes
enlaces:
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http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obraspublicas-medio-ambiente-servizos-2019-02-07?part=8b3ee90d-c645-4767-b967d3e805191ce6&start=5145
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-2-ordenacion-territorial-obraspublicas-medio-ambiente-servizos-2019-02-07?part=8b3ee90d-c645-4767-b967d3e805191ce6&start=5809
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-GaanKrSWJ-8
Verificación:
CVE-PREPAR: fecf9e72-a929-9bf0-b354-338398ba8fc8
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
2019/232926
Data
15/02/2019 13:25

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 24459 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a data prevista pola Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio para acometer as melloras necesarias na estación
de tratamento de auga potable do concello de Ordes”, (publicada no BOPG número 256 do
8 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións xaneiro-xullo 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:
“A normativa básica en materia de réxime local, Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases
de réxime local, así como a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, e a
normativa sectorial en materia de augas, a Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia
(que fai referencia expresa e respecta esta lexislación básica e o principio de autonomía local),
atribúe aos concellos a competencia exclusiva en materia de abastecemento e saneamento dos

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-Wde42Y0Pq-2
Verificación:
CVE-PREPAR: eba46fc3-0ef0-00d8-1bc0-50b3d018df43
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

seus sistemas municipais. Outórgalles as atribucións en materia de subministro de auga,
sumidoiros e tratamento de augas residuais, e establece tamén esta normativa, como servizos
que todo concello debe prestar, por si mesmo ou asociado, entre outros, o de abastecemento
domiciliario de auga potable e alcantarillado.
A Administración autonómica non pode interferir nas competencias da Administración local, xa
que limitaría a súa capacidade de actuación, vulnerando a garantía constitucional da autonomía
local e a distribución de competencias establecida. Non obstante, si ten como atribución o apoio
ás administración locais e colabora e axuda para un desenvolvemento máis eficaz destas
competencias municipais.
Esta colaboración co Concello de Ordes reflíctese en actuacións realizadas, como a ‘Mellora na
rede de saneamento e abastecemento a núcleos rurais no concello de Ordes’, por un
investimento superior aos 210.000 euros.
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Tamén, neste ámbito da colaboración técnica e financeira para a axuda ao Concello no
exercicio das súas competencias locais, Augas de Galicia colaborou co Concello de Ordes, a
petición do mesmo, na avaliación do estado da estación de tratamento de auga potable”.
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-Wde42Y0Pq-2
Verificación:
CVE-PREPAR: eba46fc3-0ef0-00d8-1bc0-50b3d018df43
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
2019/191103
Data
11/02/2019 09:35

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Comisión número: 27860 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da Xunta de Galicia referidas á
conexión do polígono industrial de Nantes, no concello de Sanxenxo, coa estación
depuradora de augas residuais de Dena, no concello de Meaño, así como o inicio da
separación da canalización das augas residuais e pluviais que chegan a ela e as medidas
que vai adoptar para o normal funcionamento desa depuradora”, (publicada no BOPG
número 280 do 21 de marzo de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por
finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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:
“Desde o inicio do contrato de xestión de servizo público da estación depuradora de augas
residuais de Dena, o 1 de xullo de 2015, Augas de Galicia realizou melloras nas instalacións da
depuradora por un importe de 437.000 €, como as melloras no equipo de desinfección, o
aumento da capacidade dos bombeos, a instalación dun novo tamiz escaleira, a instalación dun
sistema de dosificación de cloruro férrico para mellorar a eliminación de fósforo, melloras na

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-hSCrbiqkV-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 48510141-85f0-6130-99a1-2e22f39df8a2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

seguridade da instalación e as melloras na instrumentación da depuradora.
Aínda que a rede municipal de saneamento ten marxe de mellora por parte dos concellos
titulares da mesma, o funcionamento da EDAR de Dena é correcto e o cumprimento dos
parámetros límite de vertido é xeneralizado.
En relación co polígono de Nantes indicar que, da documentación obrante en Augas de Galicia,
consta que o executado no seu día polo Concello de Sanxenxo se atopa informado
favorablemente por este organismo. Tense constancia tamén dunha solicitude do Concello de
Meaño de autorización das obras do proxecto ‘Modificación do trazado do colector de augas
residuais do S.U. 15 (Polígono Industrial de Nantes) e construción de senda fluvial na marxe do
Río Chancaque’ que foi informada desfavorablemente.
Por outra banda, sinalar que todas as tramitacións administrativas levadas a cabo desde Augas
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de Galicia e, por suposto, tamén aquelas tramitacións en relación con expedientes de
autorizacións de obra, respectan a lexislación vixente e durante estas tramitacións solicítanse
os informes preceptivos e sométense ás informacións públicas e ás consultas que a normativa
regula, téndose en conta todos os aspectos e afeccións que se puidesen provocar de acordo ao
establecido nesta normativa.
Indicar, por último, que se está a falar de redes municipais de titularidade municipal e
xestionadas polos concellos e que desde a Xunta de Galicia trabállase, dentro do ámbito de
colaboración entre administracións, estando os esforzos centrados actualmente na mellora da
Edar de Meaño.”
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-hSCrbiqkV-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 48510141-85f0-6130-99a1-2e22f39df8a2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

páxina 2 de 2

149249

Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/209419
Data
13/02/2019 11:16

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 22019 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións que o goberno galego levou
ou vai levar a cabo para que se apliquen medidas xustas por parte da banca ás persoas
afectadas polas hipotecas en Galicia”, (publicada no BOPG número 236 do 10 de xaneiro de
2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións
xaneiro-xullo 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
Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
“O Instituto Galego do Consumo e da Competencia está en todo momento ao carón das
persoas que poden resultar afectadas nos seus dereitos e intereses como consumidoras,
traballando no seu asesoramento, na súa formación e no seu acompañamento para facer
efectiva calquera reclamación que se dirixida a restituílos.
Efectivamente, no ámbito ao que se refire esta iniciativa aplícase o establecido no Real Decreto
Lei 6/2012, do 9 de marzo, de medidas urxentes de debedores hipotecarios, modificado polo
Real Decreto Lei 5/2017, de 17 de marzo, onde se contén o Código de boas Prácticas para a

CSV: ZK5knVHLJ1
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reestruturación viable da débeda con garantía hipotecaria sobre vivenda habitual.
Esta norma prevé que o control, seguimento e supervisión do cumprimento do Código se realice
a través da creación dunha Comisión de Control constituída ao efecto e configurada por once
membros, coa participación do Ministerio de Economía e Competitividade, o Banco de España,
a Comisión Nacional do Mercado de Valores, un xuíz designado polo Consello Xeral do Poder
Xudicial, un secretario xudicial designado polo Ministerio de Xustiza, un notario designado polo
Consello Xeral do Notariado, un representante do Instituto Nacional de Estatística, un
representante da Asociación Hipotecaria Española, un representante do Consello Nacional de
Consumidores e Usuarios, e dous representantes de asociacións non gobernamentais que
realicen labores de acollida.
O texto engade que esta Comisión publicará semestralmente un informe no que avalíe o grao
de cumprimento do Código de Boas Prácticas e que o mesmo deberá remitirse á Comisión de
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Economía e Competitividade do Congreso dos Deputados. De feito, ata o momento están
publicados doce informes que poden consultarse na web do actual Ministerio de Economía e
Empresa.
Tales informes inclúen tamén o número e resultado das reclamacións recibidas no
departamento de Conducta de Mercado e Reclamacións do Banco de España, xa que o
devandito Real Decreto Lei designa ao Banco de España como competente para resolver as
reclamacións derivadas do presunto incumprimento polas entidades de crédito do Código de
Boas Prácticas.
Por último, cómpre mencionar que a norma atribúe a esta Comisión de Control a posibilidade de
analizar e elevar ao Goberno propostas relativas á protección dos debedores hipotecarios.
Tendo en conta este marco normativo e os sistemas de control que se están desenvolvendo ao
seu abeiro, a actuación do Instituto Galego do Consumo e da Competencia céntrase en levar a
cabo un seguimento dos resultados, así como en información e orientar as persoas afectadas
na nosa comunidade”.
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
2019/191106
Data
11/02/2019 09:36

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 23194 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a existencia dalgunha previsión meteorolóxica
referida ao temporal rexistrado a mañá do día 10 de xaneiro de 2018 no concello de
Sanxenxo”, (publicada no BOPG número 247 do 25 de xaneiro de 2018), convertida en
pregunta con resposta escrita por finalización do período de sesións xaneiro-xullo 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 a este fenómeno meteorolóxico, Meteogalicia preveu unha situación xeneralizada
de fortes borrascas, emitindo boletíns de alertas referidas a varias zonas de Galicia os días 9 e
10 de xaneiro. Concretamente, para a zona litoral de Pontevedra prevíanse ventos de forza 7 a
8.”
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: ZK5knVHLJ1
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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
2019/232922
Data
15/02/2019 13:25

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 24461 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a data prevista pola Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio para acometer as melloras necesarias na estación
de tratamento de auga potable do concello de Ordes”, (publicada no BOPG número 255 do
7 de febreiro de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do período
de sesións xaneiro-xullo 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:
“A normativa básica en materia de réxime local, Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases
de réxime local, así como a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, e a
normativa sectorial en materia de augas, a Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia
(que fai referencia expresa e respecta esta lexislación básica e o principio de autonomía local),
atribúe aos concellos a competencia exclusiva en materia de abastecemento e saneamento dos
seus sistemas municipais. Outórgalles as atribucións en materia de subministro de auga,
CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-dwYIdFIxw-5
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sumidoiros e tratamento de augas residuais, e establece tamén esta normativa, como servizos
que todo concello debe prestar, por si mesmo ou asociado, entre outros, o de abastecemento
domiciliario de auga potable e alcantarillado.
A Administración autonómica non pode interferir nas competencias da Administración local, xa
que limitaría a súa capacidade de actuación, vulnerando a garantía constitucional da autonomía
local e a distribución de competencias establecida. Non obstante, si ten como atribución o apoio
ás administración locais e colabora e axuda para un desenvolvemento máis eficaz destas
competencias municipais.
Esta colaboración co Concello de Ordes reflíctese en actuacións realizadas, como a ‘Mellora na
rede de saneamento e abastecemento a núcleos rurais no concello de Ordes’, por un
investimento superior aos 210.000 euros.
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Tamén, neste ámbito da colaboración técnica e financeira para a axuda ao Concello no
exercicio das súas competencias locais, Augas de Galicia colaborou co Concello de Ordes, a
petición do mesmo, na avaliación do estado da estación de tratamento de auga potable”.
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
2019/191105
Data
11/02/2019 09:36

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 27859 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións da Xunta de Galicia respecto da co
nexión do polígono industrial de Nantes, no concello de Sanxenxo, coa estación
depuradora de augas residuais de Dena, no concello Meaño”, (publicada no BOPG número
280 do 21 de marzo de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo 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:
“Desde o inicio do contrato de xestión de servizo público da estación depuradora de augas
residuais de Dena, o 1 de xullo de 2015, Augas de Galicia realizou melloras nas instalacións da
depuradora por un importe de 437.000 €, como as melloras no equipo de desinfección, o
aumento da capacidade dos bombeos, a instalación dun novo tamiz escaleira, a instalación dun
sistema de dosificación de cloruro férrico para mellorar a eliminación de fósforo, melloras na
seguridade da instalación e as melloras na instrumentación da depuradora.
Aínda que a rede municipal de saneamento ten marxe de mellora por parte dos concellos
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titulares da mesma, o funcionamento da EDAR de Dena é correcto e o cumprimento dos
parámetros límite de vertido é xeneralizado.
En relación co polígono de Nantes indicar que, da documentación obrante en Augas de Galicia,
consta que o executado no seu día polo Concello de Sanxenxo se atopa informado
favorablemente por este organismo. Tense constancia tamén dunha solicitude do Concello de
Meaño de autorización das obras do proxecto ‘Modificación do trazado do colector de augas
residuais do S.U. 15 (Polígono Industrial de Nantes) e construción de senda fluvial na marxe do
Río Chancaque’ que foi informada desfavorablemente.
Por outra banda, sinalar que todas as tramitacións administrativas levadas a cabo desde Augas
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de Galicia e, por suposto, tamén aquelas tramitacións en relación con expedientes de
autorizacións de obra, respectan a lexislación vixente e durante estas tramitacións solicítanse
os informes preceptivos e sométense ás informacións públicas e ás consultas que a normativa
regula, téndose en conta todos os aspectos e afeccións que se puidesen provocar de acordo ao
establecido nesta normativa.
Indicar, por último, que se está a falar de redes municipais de titularidade municipal e
xestionadas polos concellos e que desde a Xunta de Galicia trabállase, dentro do ámbito de
colaboración entre administracións, estando os esforzos centrados actualmente na mellora da
Edar de Meaño.”
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
2019/210699
Data
13/02/2019 12:50

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 28627 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García, sobre “as medidas
específicas previstas polo Goberno galego para o control do cumprimento polas
entidades financeiras do Código de Boas Prácticas para a reestruturación viable da
débeda con garantía hipotecaria sobre a vivenda habitual”, (publicada no BOPG número
289 do 11 de abril de 2018), convertida en pregunta con resposta escrita por finalización do
período de sesións xaneiro-xullo 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 Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
“O Instituto Galego do Consumo e da Competencia está en todo momento ao carón das
persoas que poden resultar afectadas nos seus dereitos e intereses como consumidoras,
traballando no seu asesoramento, na súa formación e no seu acompañamento para facer
efectiva calquera reclamación que se dirixida a restituílos.
Efectivamente, no ámbito ao que se refire esta iniciativa aplícase o establecido no Real Decreto
Lei 6/2012, do 9 de marzo, de medidas urxentes de debedores hipotecarios, modificado polo
Real Decreto Lei 5/2017, de 17 de marzo, onde se contén o Código de boas Prácticas para a
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reestruturación viable da débeda con garantía hipotecaria sobre vivenda habitual.
Esta norma prevé que o control, seguimento e supervisión do cumprimento do Código se realice
a través da creación dunha Comisión de Control constituída ao efecto e configurada por once
membros, coa participación do Ministerio de Economía e Competitividade, o Banco de España,
a Comisión Nacional do Mercado de Valores, un xuíz designado polo Consello Xeral do Poder
Xudicial, un secretario xudicial designado polo Ministerio de Xustiza, un notario designado polo
Consello Xeral do Notariado, un representante do Instituto Nacional de Estatística, un
representante da Asociación Hipotecaria Española, un representante do Consello Nacional de
Consumidores e Usuarios, e dous representantes de asociacións non gobernamentais que
realicen labores de acollida.
O texto engade que esta Comisión publicará semestralmente un informe no que avalíe o grao
de cumprimento do Código de Boas Prácticas e que o mesmo deberá remitirse á Comisión de
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Economía e Competitividade do Congreso dos Deputados. De feito, ata o momento están
publicados doce informes que poden consultarse na web do actual Ministerio de Economía e
Empresa.
Tales informes inclúen tamén o número e resultado das reclamacións recibidas no
departamento de Conducta de Mercado e Reclamacións do Banco de España, xa que o
devandito Real Decreto Lei designa ao Banco de España como competente para resolver as
reclamacións derivadas do presunto incumprimento polas entidades de crédito do Código de
Boas Prácticas.
Por último, cómpre mencionar que a norma atribúe a esta Comisión de Control a posibilidade de
analizar e elevar ao Goberno propostas relativas á protección dos debedores hipotecarios.
Tendo en conta este marco normativo e os sistemas de control que se están desenvolvendo ao
seu abeiro, a actuación do Instituto Galego do Consumo e da Competencia céntrase en levar a
cabo un seguimento dos resultados, así como en información e orientar as persoas afectadas
na nosa comunidade”.
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
2019/202314
Data
12/02/2019 14:07

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 34718, formulada polo Grupo Parlamentario do
Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e outras/os deputadas/os do
mesmo grupo, sobre,“a valoración que fai o Goberno galego da denominada "taxa rosa" aplicada
aos produtos de hixiene feminina, e as actuacións que ten levado a cabo ou vai desenvolver ao
respecto”, (publicada no BOPG número 351 do 4 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 Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
”O Instituto Galego de Consumo e da Competencia, IGCC, ten entre os seus obxectivos a defensa,
protección, promoción e información dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias en Galicia. Un
compromiso que se está a desenvolver tendo presente a necesidade de incidir na consolidación dun
modelo de consumo máis equitativo en xénero.
Así, baixo o tema -Consumo e Xénero-, se teñen posto en marcha diferentes actividades divulgativas e
formativas orientadas a concienciar ás persoas consumidoras sobre a interacción entre ambos e evitar a
continuidade de estereotipos en canto aos roles masculinos e femininos. As iniciativas lévanse a cabo
prestando unha especial atención á educación dos máis novos nun consumo en igualdade, así como dos
profesionais en contacto con persoas consumidores, xuventude e voluntariado.
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Polo momento, indicar que o Instituto Galego do Consumo e da Competencia non ten constancia de
reclamación algunha ao respecto da chamada -taxa rosa-, nin por parte do asociacionismo galego, nin por
parte de persoas consumidoras e usuarias”.
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

149265

Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/195893
Data
11/02/2019 16:34

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 34747, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noelia Blanco Rodríguez, sobre,“os convenios,
subvencións e axudas de calquera tipo, outorgadas pola Consellería de Política Social ao
Concello de Ourense no ano 2017”, (publicada no BOPG número 351 do 4 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 Política Social, que ten o
seguinte contido:
Os datos polos que se inquire son os seguintes:

CONCELLO DE OURENSE (2017)
ESCOLAS INFANTÍS
Prazas do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar
Prazas da Axencia Galega de Servizos Sociais
Bonos Concilia

225
270
244

DISCAPACIDADE / MAIORES
CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-Nti4QBLfw-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 6284e173-4591-2b07-a087-5120ea1eebf9
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Prazas Discapacidade
Investimento
Prazas Maiores
Investimento
Prazas Alzheimer
Investimento
Horas SAF
Usuarios/as Teleasistencia
Orde Accesibilidade

336
3.943.778,40€
276
3.192.545,50€
30
273.355,20€
17.064
126
43.456,53€

XUVENTUDE
Iniciativas Locais Xuventude
Campos de Traballo

5.850€
8.400€
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INCLUSIÓN
Traballadores/as Plan Concertado
Investimento
Beneficiarios/as RISGA
Investimento
Beneficiarios/as AIS
Investimento
Programa Comunidade Xitana
Programa Inmigrantes
Programa “Equipos Urbanos”
Programa Educación Familiar

33
343.788€
916
3.782.665,95€
379
466.181,05€
81.538,74€
206.637,52€
121.816,04€
22.445,28€

- CONVENIOS Convenio entre o Concello de Ourense, a Fundación Amancio Ortega (FAO) e o
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar para a construción dun
centro interxeracional na cidade de Ourense (escola infantil de 82 prazas e 6
unidades e 80 prazas de centro de día) asinado o 01/03/2016. Financiado pola FAO.
Convenio de colaboración entre a Consellería de Política Social e o Concello de
Ourense, para a organización do campo de traballo “Un rural para tod@s” de
temática medioambiental e social, do 1 ao 11 de agosto. Data de sinatura: 27 de
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xuño. Achega DXXPV: 8.400€

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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-Nti4QBLfw-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 16:34:29

149269

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/211633
Data
13/02/2019 13:59

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 35459 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a valoración que fai o Goberno galego da
aplicación en Galicia do Código de boas prácticas bancarias e as sancións impostas polo
Banco de España, así como as actuacións levadas a cabo ou previstas para a aplicación
por esas entidades de medidas xustas ás persoas que non poden afrontar o pagamento
da súa hipoteca”, (publicada no BOPG número 355 do 13 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 Economía, Emprego e Industria, que
ten o seguinte contido:
“O Instituto Galego do Consumo e da Competencia está en todo momento ao carón das
persoas que poden resultar afectadas nos seus dereitos e intereses como consumidoras,
traballando no seu asesoramento, na súa formación e no seu acompañamento para facer
efectiva calquera reclamación que se dirixida a restituílos.
Efectivamente, no ámbito ao que se refire esta iniciativa aplícase o establecido no Real Decreto
Lei 6/2012, do 9 de marzo, de medidas urxentes de debedores hipotecarios, modificado polo

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-WpmS5v2TG-6
Verificación:
CVE-PREPAR: f6480db1-aae5-8670-53b1-788392535851
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Real Decreto Lei 5/2017, de 17 de marzo, onde se contén o Código de boas Prácticas para a
reestruturación viable da débeda con garantía hipotecaria sobre vivenda habitual.
Esta norma prevé que o control, seguimento e supervisión do cumprimento do Código se realice
a través da creación dunha Comisión de Control constituída ao efecto e configurada por once
membros, coa participación do Ministerio de Economía e Competitividade, o Banco de España,
a Comisión Nacional do Mercado de Valores, un xuíz designado polo Consello Xeral do Poder
Xudicial, un secretario xudicial designado polo Ministerio de Xustiza, un notario designado polo
Consello Xeral do Notariado, un representante do Instituto Nacional de Estatística, un
representante da Asociación Hipotecaria Española, un representante do Consello Nacional de
Consumidores e Usuarios, e dous representantes de asociacións non gobernamentais que
realicen labores de acollida.
O texto engade que esta Comisión publicará semestralmente un informe no que avalíe o grao
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de cumprimento do Código de Boas Prácticas e que o mesmo deberá remitirse á Comisión de
Economía e Competitividade do Congreso dos Deputados. De feito, ata o momento están
publicados doce informes que poden consultarse na web do actual Ministerio de Economía e
Empresa.
Tales informes inclúen tamén o número e resultado das reclamacións recibidas no
departamento de Conducta de Mercado e Reclamacións do Banco de España, xa que o
devandito Real Decreto Lei designa ao Banco de España como competente para resolver as
reclamacións derivadas do presunto incumprimento polas entidades de crédito do Código de
Boas Prácticas.
Por último, cómpre mencionar que a norma atribúe a esta Comisión de Control a posibilidade de
analizar e elevar ao Goberno propostas relativas á protección dos debedores hipotecarios.
Tendo en conta este marco normativo e os sistemas de control que se están desenvolvendo ao
seu abeiro, a actuación do Instituto Galego do Consumo e da Competencia céntrase en levar a
cabo un seguimento dos resultados, así como en información e orientar as persoas afectadas
na nosa comunidade”.
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-WpmS5v2TG-6
Verificación:
CVE-PREPAR: f6480db1-aae5-8670-53b1-788392535851
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-WpmS5v2TG-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/02/2019 13:59:43

149272

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/195882
Data
11/02/2019 16:33

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 35855, formulada polo Grupo Parlamentario
de En Marea, a iniciativa de dona Paula Vázquez Verao, sobre,“o procedemento seguido para o
nomeamento do director xerente da Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas
Adultas (FUNGA), así como o seu plan de traballo para mellorar a xestión da entidade”,
(publicada no BOPG número 355 do 13 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 Política Social, que ten o seguinte contido:
“A praza de director-xerente da Funga quedou cuberta no mes de maio de 2018 con absoluto
respecto á normativa vixente, recoñecéndose na persoa nomeada as cualidades necesarias para o
desenvolvemento do seu labor e valorándose o seu coñecemento do tecido social de Galicia e a súa
experiencia de traballo na Consellería. A dirección da Funga desenvolve o seu traballo baixo criterios
de eficiencia e profesionalidade, e implementará cantas medidas sexan precisas para o correcto
desenvolvemento e mellora continua no desempeño do labor fundacional”.
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-zCAugkky2-9
Verificación:
CVE-PREPAR: c05b81d6-cf12-dbb7-b1e0-9f9dd16fac60
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
páxina 1 de 1

149273

Asinado dixitalmente por:

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-zCAugkky2-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 16:33:30

149274

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/211631
Data
13/02/2019 13:59

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 36656 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas polo Goberno
galego para planificar o desenvolvemento da transición enerxética en Galicia, a
avaliación que fai da situación na que se atopan ao respecto as centrais térmicas
galegas, en concreto a de Meirama, e a súa participación nalgunha mesa ou espazo de
coordinación co Ministerio de Transición Ecolóxica ou algún outro departamento cara a
esa transición, así como a súa opinión referida á súa planificación para a adaptación de
Galicia ás exixencias europeas”, (publicada no BOPG número 360 do 21 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 Economía,
Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
Esta pregunta foi atendida na intervención do conselleiro de Economía, Emprego e Industria,
con motivo do debate da pregunta 42357 que tivo lugar na sesión plenaria do 30 de xaneiro de
2019.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-G1dCYRWhG-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 8560a1f7-24e7-b0d8-6f34-3e10ecff6018
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-01-30?
part=05fa84e9-f3d4-490d-8a50-fd44bcec2d7b&start=5894
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-G1dCYRWhG-6
Verificación:
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/02/2019 13:59:33

149276

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/190973
Data
11/02/2019 09:30

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 36951 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Julio Torrado Quintela e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a posición da Xunta de Galicia en relación coa co
nexión do polígono industrial de Nantes, situado no concello de Sanxenxo, coa estación
depuradora de augas residuais de Dena, situada no concello de Meaño, as súas
previsións referidas á execución de obras de mellora e ampliación da depuradora para
posibilitar o correcto funcionamento desa conexión, e o criterio actual de Augas de
Galicia ao respecto, así como a recepción polo Goberno galego dalgunha petición formal
para o seu estudo ou execución”, (publicada no BOPG número 363 do 27 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
Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“Desde o inicio do contrato de xestión de servizo público da estación depuradora de augas
residuais de Dena, o 1 de xullo de 2015, Augas de Galicia realizou melloras nas instalacións da
depuradora por un importe de 437.000 €, como as melloras no equipo de desinfección, o
aumento da capacidade dos bombeos, a instalación dun novo tamiz escaleira, a instalación dun
sistema de dosificación de cloruro férrico para mellorar a eliminación de fósforo, melloras na
CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-LVvqmGhyG-9
Verificación:
CVE-PREPAR: e9ed3041-36b3-6949-c001-466b900c4e50
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

seguridade da instalación e as melloras na instrumentación da depuradora.
Aínda que a rede municipal de saneamento ten marxe de mellora por parte dos concellos
titulares da mesma, o funcionamento da EDAR de Dena é correcto e o cumprimento dos
parámetros límite de vertido é xeneralizado.
En relación co polígono de Nantes indicar que, da documentación obrante en Augas de Galicia,
consta que o executado no seu día polo Concello de Sanxenxo se atopa informado
favorablemente por este organismo. Tense constancia tamén dunha solicitude do Concello de
Meaño de autorización das obras do proxecto ‘Modificación do trazado do colector de augas
residuais do S.U. 15 (Polígono Industrial de Nantes) e construción de senda fluvial na marxe do
Río Chancaque’ que foi informada desfavorablemente.
Por outra banda, sinalar que todas as tramitacións administrativas levadas a cabo desde Augas
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de Galicia e, por suposto, tamén aquelas tramitacións en relación con expedientes de
autorizacións de obra, respectan a lexislación vixente e durante estas tramitacións solicítanse
os informes preceptivos e sométense ás informacións públicas e ás consultas que a normativa
regula, téndose en conta todos os aspectos e afeccións que se puidesen provocar de acordo ao
establecido nesta normativa.
Indicar, por último, que se está a falar de redes municipais de titularidade municipal e
xestionadas polos concellos e que desde a Xunta de Galicia trabállase, dentro do ámbito de
colaboración entre administracións, estando os esforzos centrados actualmente na mellora da
Edar de Meaño.”
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-LVvqmGhyG-9
Verificación:
CVE-PREPAR: e9ed3041-36b3-6949-c001-466b900c4e50
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-LVvqmGhyG-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 9:30:25

149279

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/234491
Data
15/02/2019 15:35

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 37362 formulada polo Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez, don Julio Torrado Quintela e dona
Noela Blanco Rodríguez, sobre “o coñecemento polo Goberno galego do estado de deterioración e
carencias que presenta o Centro de Saúde de Cee, o mantemento dalgún contacto co Concello
ao respecto e as xestións que vai levar a cabo para evitar os inconvenientes e perigos que
ocasiona esa situación, así como súas as previsións respecto da súa dotación dun servizo de
Ortopantomografía e a asunción da súa xestión directa”, (publicada no BOPG número 365 do 3 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 Sanidade, que
ten o seguinte contido:
“O traspaso da xestión do centro de saúde do concello de Cee ao Servizo Galego de Saúde non poderá
levarse a cabo mentras non se formalice a cesión patrimonial.
A referida cesión patrimonial non se poderá formalizar en escritura pública ata o momento en que o

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-Myv5jUVsx-3
Verificación:
CVE-PREPAR: acdb2a83-af77-16a1-1499-462ed61735d1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Concello achegue toda a documentación requirida para a formalización do traspaso.”
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-Myv5jUVsx-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 15/02/2019 15:35:05

149281

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/210672
Data
13/02/2019 12:49

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 37844 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don María Dolores Toja Suárez e dona
Patricia Otero Rodríguez, sobre “a valoración do Goberno galego en relación coa situación
actual do plan de sinalización de bateas comprometido no ano 2015, así como as
medidas previstas ao respecto”, (publicada no BOPG número 369 do 11 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 do Mar, que ten o
seguinte contido:
“O 4 de setembro de 2018, o director de Portos de Galicia reuniuse cos responsables de
Puertos del Estado nesta materia. Nesta reunión entregouse aos novos responsables de
Puertos del Estado o documento técnico previo do proxecto, redactado para a súa supervisión.

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-rWdd7FoJb-9
Verificación:
CVE-PREPAR: c2c8d351-8bf7-07a9-0479-63fa1aaa3207
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Durante o mes de novembro recibíronse os comentarios desde Puertos del Estado e axustouse
o proxecto que foi entregado a Portos de Galicia en decembro de 2018.
Nesta situación, neste inicio de ano, Portos de Galicia vai dar traslado á Autoridade de Portuaria
da Coruña e Vilagarcía dos proxectos de sinalización marítima no seu ámbito de competencia
para o seu informe previo vinculante. A documentación xa está preparada e contactouse cos
responsables de ambas as institucións.
Unha vez obtido o informe poderase licitar esta parte e teranse os criterios de redacción de
proxecto para o resto dos sinais marítimos a colocar nas rías de Arousa, Aldán, Pontevedra e
Vigo.
Desta maneira garántense os criterios para que o mantemento posterior á instalación sexa o
máis eficiente posible ao colocar unicamente 2 ó 3 tipos de sinais diferentes.
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Portos de Galicia conta cunha partida orzamentaria de 850.000 euros nos Orzamentos de 2019
para esta 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

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-rWdd7FoJb-9
Verificación:
CVE-PREPAR: c2c8d351-8bf7-07a9-0479-63fa1aaa3207
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-rWdd7FoJb-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/02/2019 12:49:19

149284

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/211472
Data
13/02/2019 13:44

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38411, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outras/os deputadas/os do
mesmo grupo, sobre,“as intencións do Goberno galego de cumprir o acordo parlamentario do 1
de febreiro de 2018, referido á colaboración económica da Xunta de Galicia co Concello de
Corcubión para revisar e actualizar o Plan especial de protección do conxunto histórico da
vila, as razóns de que non exista ningún contacto nin comunicación ao respecto por parte da
consellaría e a súa valoración das posibles consecuencias que o remate do prazo de vixencia
dese plan poida ter para a rehabilitación e recuperación dese conxunto histórico”, (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 Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda vén de comunicarlle ao alcalde de Corcubión
que o departamento que dirixe financiará cun orzamento de 100.000 euros a revisión do Plan
Especial de Protección do Conxunto Histórico deste municipio. Nas vindeiras semanas, traballarase

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-a1i3BrXTV-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 7bde3d77-3191-7ef7-0930-484a2cfad022
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

na redacción do documento co que se ratificará o compromiso adquirido pola Consellería”.
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: ZK5knVHLJ1
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Verificación:
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/02/2019 13:44:47

149286

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/195879
Data
11/02/2019 16:33

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 38748, formulada polo Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres López e outras/os deputadas/os do mesmo
grupo, sobre,“as previsións do Goberno galego respecto da posta en marcha dalgún tipo de
campaña institucional de fomento dos xoguetes que non conteñan estereotipos de xénero, de cara
a época do Nadal e/ou outras épocas do ano”, (publicada no BOPG número 376 do 25 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:
”A Xunta ten un compromiso firme co impulso da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes que
actualmente se recolle no VIII Plan Estratéxico, un instrumento marco no que se perfilan as medidas a
desenvolver no período 2017-2020 para seguir avanzando nos distintos ámbitos.
Neste contexto, mencionar a campaña “Xoguetes para a igualdade. Xogamos Iguais. Os xoguetes non
teñen sexo”, que foi levada a cabo o pasado Nadal coa participación da Secretaría Xeral de Igualdade e a
Dirección Xeral de Comercio e Consumo. A finalidade foi sensibilizar sobre o contido sexista e violento de
moitos xogos e xoguetes para así loitar contra os estereotipos de xénero que persisten. Ao seu abeiro
distribuíronse carteis e marcapáxinas cun decálogo de consellos en centros comerciais, comercios, centros
de ensino, centros de saúde e concellos.
A maiores, recordar que a Escola Galega de Consumo desenvolve unha importante actividade de
CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-GXOddan44-8
Verificación:
CVE-PREPAR: de937160-5743-5b93-f4c2-14666de0db09
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

formación e concienciación na que os valores de igualdade e non discriminación están presentes. Entre
elas está o programa Infonadal-Consumo que promove a reflexión sobre como inflúe a publicidade na
elección dos regalos e ofrece uns criterios responsable para evitar os estereotipos de xénero, a través de
charlas participativas e obradoiros”.
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-GXOddan44-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 16:33:06

149288

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/211471
Data
13/02/2019 13:44

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 39136 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a información e a opinión do Goberno
galego en relación coa situación laboral existente no sector da elaboración dos produtos
do mar con procesos de refrixeración, as súas previsións respecto da realización das
actuacións necesarias diante da patronal co fin de axilizar a negociación para o asi
namento do convenio colectivo do sector, así como a exixencia dunhas condicións labo
rais e salariais dignas para a concesión das axudas públicas”, (publicada no BOPG
número 376 do 25 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 Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
“A Administración autonómica valora de xeito positivo o acordo alcanzado polas empresas e a
representación das traballadoras e traballadores deste sector, en virtude do labor de mediación
desenvolvido polo Consello Galego de Relacións Laborais.
Tratase dunha industria que é estratéxica para Galicia, que xera máis de 13.100 postos de
traballo directos, polo que resulta esencial a súa estabilidade”.

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-uKlAmx3X3-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 6046dbc5-1783-8c23-61f0-312685a37e97
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-uKlAmx3X3-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/02/2019 13:44:37

149290

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/209395
Data
13/02/2019 11:15

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 39913 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas polo Goberno
galego en relación coa sentenza do Tribunal Supremo referida ao pagamento dos gastos
hipotecarios, as súas intencións referidas ao incremento dos medios do Instituto Galego
de Consumo e da Competencia para posibilitarlle a labor de asesoramento ás persoas
consumidoras de produtos financeiros, así como a posta en marcha dalgunha medida en
materia de consumo fronte ás políticas comerciais e abusos das entidades financeiras”,
(publicada no BOPG número 384 do 15 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
CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-D3TyMjtly-5
Verificación:
CVE-PREPAR: acb72ea9-3d18-2cd4-0578-66328adebd75
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

contestación formulada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, que ten o
seguinte contido:
“A Xunta de Galicia está comprometida en todo momento coa protección dos dereitos das
persoas consumidoras, polo que o Instituto Galego do Consumo e da Competencia desenvolve
un intenso traballo en favor da súa concienciación, o seu asesoramento, a súa formación e, por
suposto, o seu acompañamento para facer efectiva calquera reclamación dirixida a restituílos.
Esta actuación lévase a cabo poñendo todos os medios materiais, humanos e técnicos que
resulten precisos para estar ao lado das persoas que resulten afectadas por unha problemática
destas características, pero tamén desde o respecto e a colaboración institucional.
Neste sentido, mencionar que a normativa obxecto da decisión do alto tribunal é estatal e que,
como consecuencia, foi modificada polo Goberno central por medio do Real Decreto-lei
17/2018, do 8 de novembro, polo que se modifica o Texto refundido da Lei do Imposto sobre
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Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, aprobado polo Real Decreto
Lexislativo 1/1993, do 24 de setembro”.
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-D3TyMjtly-5
Verificación:
CVE-PREPAR: acb72ea9-3d18-2cd4-0578-66328adebd75
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-D3TyMjtly-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/02/2019 11:15:36

149293

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/211470
Data
13/02/2019 13:44

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 40649 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Rivas Cruz e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a situación actual dos procesos de concentración
parcelaria que se están a desenvolver nas parroquias de Están, Goián e Figueiró, no
concello de Tomiño, os atrancos que impiden o seu remate e as medidas que se están a
adoptar para superalos, así como as previstas polo Goberno galego no que atinxe á
mobilidade das terras”, (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 do Medio Rural, que ten o
seguinte contido:
“A concentración parcelaria de Estás-Goián-Figueiró (Tomiño - Pontevedra) está en fase de
acordo pendente de firmeza, con toma de posesión provisional dada.
Estímase que durante o ano 2019, finalizarán os traballos de tramitación de modificacións do
acordo e de validación, co que se poderá obter a firmeza do mesmo e elaborar os títulos de
propiedade”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-1iPrAJ8VX-2
Verificación:
CVE-PREPAR: 5c8814f2-bd53-1bb1-03a4-a8d50eadfbb5
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-1iPrAJ8VX-2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/02/2019 13:44:26

149295

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/211467
Data
13/02/2019 13:44

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 40713 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don José Manuel Pérez Seco e don Abel
Fermín Losada Álvarez, sobre “as medidas postas en marcha polo Goberno galego para
apoiar o pequeno comercio diante dos novos retos derivados dos cambios nos hábitos
de consumo, as que vai adoptar para paliar e reverter o continuo peche de
establecementos no sector e as actuacións que está a levar a cabo para apoiar e
impulsar o comercio electrónico en Galicia, así como a súa opinión respecto da situación
na que se atopan os pequenos comerciantes”, (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
Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
“O sector comercial non é alleo á transformación dixital que se está a producir como
consecuencia da incorporación á vida diaria de cidadáns e cidadás das tecnoloxías de
CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-33zQ83dYD-1
Verificación:
CVE-PREPAR: 0fdd6046-58e6-fec4-2b72-78af5a515996
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

información e comunicación e os cambios que están a provocar nos hábitos de consumo.
Tanto o comercio de proximidade galego como a Xunta son conscientes desta realidade e
desde o primeiro momento se está a traballar para impulsar a modernización e innovación dos
pequenos establecementos comerciais.
O obxectivo é facilitar o apoio necesario para que desenvolvan novas formulas de promoción e
comercialización que dean resposta a un mercado cada vez máis cambiante, onde o consumo
dixital se mestura co presencial, pero tamén onde os valores destes comerciantes cobran máis
vixencia á hora de diferenciarse e competir.
Na actualidade, este compromiso recóllese no Plan Estratéxico de Impulso ao Comercio Galego
2015-2020, unha folla de ruta consensuada co sector que contempla 55 accións específicas
artelladas ao redor de tres grandes retos: incrementar a competitividade do comercio de
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proximidade; impulsar a súa dixitalización e omnicanalidade; e potenciar a súa excelencia,
traballando na dinamización e na mellora continua”.
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-33zQ83dYD-1
Verificación:
CVE-PREPAR: 0fdd6046-58e6-fec4-2b72-78af5a515996
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-33zQ83dYD-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/02/2019 13:44:01

149298

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/210669
Data
13/02/2019 12:49

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 40810 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don María Dolores Toja Suárez e dona
Patricia Otero Rodríguez, sobre “o coñecemento polo Goberno galego da situación na que
se atopa o edificio da antiga lonxa de Camariñas, as xestións que vai levar a cabo para
dotala de utilidade e as súas previsións respecto da transferencia ao Concello da súa
titularidade”, (publicada no BOPG número 394 do 5 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 do Mar, que ten o seguinte contido:
“Portos de Galicia ten recibido por parte do Concello de Camariñas unha petición de cesión da
titularidade da lonxa vella para a creación dun centro de interpretación de naufraxios.
Ante esta petición, o ente público ten solicitado ao Concello a presentación dunha memoria do
proxecto para avaliar a viabilidade da cesión.
Esta memoria non se ten recibido polo 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.

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-D3GkREJyW-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 7f328f04-6bc7-89b9-f7a9-1967c07572a1
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-D3GkREJyW-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/02/2019 12:49:11

149300

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/195875
Data
11/02/2019 16:32

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 40943, formulada polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noelia Blanco Rodríguez e don Julio Torrado Quintela,
sobre,“a valoración do Goberno galego respecto do actual funcionamento da Fundación
Galega para o Impulso da Autonomía Persoal e a Atención ás Persoas en Situación de
Dependencia, FUNGA, a súa dotación de profesionais e o proceso seguido para de cobertura
da praza de director-xerente, así como as previsións ao respecto”, (publicada no BOPG número
394 do 5 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:
”A Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas presta un servizo integral de
protección, xurídica patrimonial e social das persoas maiores de idade en situación de desamparo
que teñen a súa capacidade de obrar modificada por sentenza xudicial, e tamén daquelas que se
atopan nun proceso xudicial de modificación da súa capacidade de obrar. A prestación deste servizo
é dunha enorme valía social e se desenvolve cos recursos actuais cun alto nivel de eficiencia e
profesionalidade, sempre orientado ao benestar das persoas atendidas. O cadro de persoal

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-18KBnG2yB-8
Verificación:
CVE-PREPAR: edeb8318-ab32-e548-9a12-90dcddbfe707
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

incrementouse nun 21% (4 postos de traballo: 2 administrativos/as e 2 traballadores/as sociais) hai
menos de dous anos. Tras ter quedado deserto o concurso para a cobertura da praza do directorxerente iniciado no ano 2015, no mes de maio de 2018 quedou cuberta a praza cun procedemento
que en todo momento respecta a normativa vixente”.
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-18KBnG2yB-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 16:32:00

149302

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/210588
Data
13/02/2019 12:44

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 41236, formulada polo Grupo Parlamentario
do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don José Luis Rivas Cruz e outros/as deputados/as do
mesmo grupo, sobre,“a opinión do Goberno galego referida ao expediente de tramitación do
proxecto de instalación dunha planta de pneumáticos usados no polígono de Botos, no
concello de Lalín”, (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 Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que
ten o seguinte contido:
“En relación á tramitación deste proxecto, realizouse un trámite de avaliación ambiental simplificado
porque era o que lle correspondía segundo establece a Lei de avaliación ambiental. No marco deste
trámite, foi efectuada consulta ao Concello de Lalín, que non recibiu resposta, tal e como consta no
texto do informe de impacto ambiental que se pode consultar na páxina web da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda e que ten unha vixencia de catro anos dende a súa publicación.
En canto á localización, cómpre lembrar que de acordo aos criterios para plantas de xestión de

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-CHBCvehlE-9
Verificación:
CVE-PREPAR: b0b5d373-c486-54e0-c9b5-09d69f0848a1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

residuos establecidos no Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia (PRIGA) con carácter
xeral este tipo de plantas situáranse preferentemente en polígonos industriais”.
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-CHBCvehlE-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/02/2019 12:44:21

149304

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/210587
Data
13/02/2019 12:44

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta escrita número: 41463, 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 desenvolvemento do proceso de tramitación do expediente
administrativo correspondente á solicitude da empresa Racso Soluciones, S.L. de
autorización para a xestión de valorización de pneumáticos ao final da súa vida útil nunha
nave en desuso do polígono de Botos, no concello de Lalín, as razóns do Goberno galego
para non trasladar ao Concello a resolución de caducidade do expediente e o tipo de
procedemento que vai seguir a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para o
novo trámite de avaliación ambiental”, (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 Medio Ambiente,
Territorio e Vivenda, que ten o seguinte contido:
“En relación á tramitación do proxecto, realizouse un trámite de avaliación ambiental simplificado
porque era o que lle correspondía segundo establece a Lei de avaliación ambiental. No marco deste
trámite, foi efectuada consulta ao Concello de Lalín, que non recibiu resposta, tal e como consta no
texto do informe de impacto ambiental que se pode consultar na páxina web da Consellería de Medio
CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-YHiiOyOtY-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 2a0b9147-2183-0438-0ab9-637707c58c11
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ambiente, Territorio e Vivenda e que ten unha vixencia de catro anos dende a súa publicación. En
canto á resolución de caducidade, foi notificada ao Concello”.
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-YHiiOyOtY-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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149306

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/210584
Data
13/02/2019 12:44

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 41968 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de don Abel Fermín Losada Álvarez, sobre “o
desglose dos 150 millóns de euros aportados pola Xunta de Galicia ao sector da
automoción nos últimos años”, (publicada no BOPG número 411 do 15 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 Economía, Emprego e
Industria, que ten o seguinte contido:
Esta pregunta foi atendida na intervención do director xeral de Orientación e Promoción Laboral
da Consellería de Economía, Emprego e Industria, con motivo do debate da pregunta 42064
que tivo lugar na sesión do 5 de febreiro de 2019 da Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio
e Turismo.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-6-industria-enerxia-comercioturismo-2019-02-05?part=fd7e027d-d886-4030-b814-111f420109f2&start=88
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-X79OUyiWU-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 3f6861e2-7c37-2c72-dfa7-b558ee143245
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-X79OUyiWU-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/02/2019 12:44:03

149308

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191098
Data
11/02/2019 09:35

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 33538 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “os tempos de espera para a realización de probas
para as persoas enfermas de cancro no CHUOU”, (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:
“Remitímonos á resposta facilitada polo director xeral de Asistencia Sanitaria á pregunta oral
número 33539 na sesión da Comisión 5ª do 14 de setembro de 2018.
Pode consultarse no enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2018-09-14?part=b1100156-5153-447f-bb47-8a7f41878cbc&start=92.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-a6RoKlkjO-5
Verificación:
CVE-PREPAR: a6a95ac1-4ad4-abf0-34c6-358cd1674c58
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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149309

Asinado dixitalmente por:

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-a6RoKlkjO-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 9:35:41

149310

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191096
Data
11/02/2019 09:35

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 33930 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a previsión polo Goberno galego de construción
dun novo centro de saúde en Ribadavia durante a X lexislatura”, (publicada no BOPG
número 349 do 31 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:
“Remitímonos á resposta facilitada á pregunta número 19090 polo Xerente do Sergas na
Comisión 5ª que tivo lugar o 15 de novembro de 2017, na que informaba sobre as actuacións
de mantemento levadas a cabo no actual Centro de Saúde de Ribadavia así como sobre a
situación na que se atopa a futura construción do novo Centro de Saúde de Ribadavia.
Pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2017-11-15?part=a8959dd0-43cc-4ca0-8e11-52fabad633a6&start=5064.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-s4Ab0LIXC-8
Verificación:
CVE-PREPAR: b3dd33d0-14d7-0b80-b985-ad656c14ae44
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-s4Ab0LIXC-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 9:35:33

149312

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191094
Data
11/02/2019 09:35

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 33932 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 349 do 31 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:
“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
esperas medias, ata o punto que neste momento a consulta externa de primeiras consultas xa
non ten demora.
CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-HdbR74wVc-0
Verificación:
CVE-PREPAR: f2830f79-7540-6751-8158-21e14603ae60
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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 no 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.
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
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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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-HdbR74wVc-0
Verificación:
CVE-PREPAR: f2830f79-7540-6751-8158-21e14603ae60
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-HdbR74wVc-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 9:35:25

149315

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/202328
Data
12/02/2019 14:07

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 34001 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas que está a planificar e desenvolver o
Goberno galego en relación ao consumo responsable de auga”, (publicada no BOPG
número 349 do 31 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 Infraestruturas e Mobilidade, que ten o seguinte
contido:
“A normativa básica en materia de réxime local, Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases
de réxime local, así como a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, e a
normativa sectorial en materia de augas, a Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia,
atribúe aos concellos a competencia exclusiva en materia de abastecemento e saneamento dos
seus sistemas municipais. Outórgalles as atribucións en materia de subministro de auga,
sumidoiros e tratamento de augas residuais, e establece tamén esta normativa, como servizos
que todo concello debe prestar, por si mesmo ou asociado, entre outros, o de abastecemento
domiciliario de auga potable e alcantarillado.
Os concellos son os competentes na xestión das redes de abastecemento e saneamento e,
CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-gc35GNTBd-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 5fc1ce69-a8b0-3671-a4e1-1cb905544dd9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

polo tanto, os que teñen a posibilidade e a responsabilidade de adoptar medidas respecto da
xestión destas redes e respecto da forma de utilización dos servizos.
A Administración autonómica non pode interferir nas competencias da Administración local
limitando a súa capacidade de actuación, vulnerando a garantía constitucional da autonomía
local e a distribución de competencias establecida. Non obstante, sí ten como atribución
importante o apoio ás administración locais, e colabora e axuda para un desenvolvemento máis
eficaz destas competencias municipais.
Neste marco de colaboración cómpre destacar, ademais da colaboración técnica e financeira da
Administración autonómica para o desenvolvemento e execución de infraestruturas hidráulicas
dos concellos, outras actuacións realizadas co obxectivo de acadar un uso responsable da
auga.
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Así desde, Augas de Galicia realízanse campañas de sensibilización e difusión en medios de
comunicación que teñen por obxecto a promoción e o consumo responsable da auga,
fomentando actitudes que reduzan o impacto ambiental humano sobre as masas de auga da
Comunidade Autónoma. Tamén se promoven accións de divulgación e educativas en torno ao
uso responsable da auga destinadas ao público escolar.
Sinalar, ademais, que a Administración hidráulica de Galicia ten atribucións respecto do control
dos recursos hídricos en períodos de seca hidrolóxica (non ten atribucións en relación coas
infraestruturas). O obxectivo principal da súa xestión nestes períodos é adoptar as medidas
axeitadas para garantir os usos prioritarios de acordo co establecido na normativa,
fundamentalmente o abastecemento á poboación e a minimización dos efectos negativos sobre
o medio natural, establecendo medidas, de ser o caso, que protexan a flora e a fauna fluvial.
Galicia conta, para o exercicio das súas competencias, coa súa normativa de planificación
hidrolóxica, o Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica Galicia Costa do ciclo 2015-2021,
que foi elaborado por Augas de Galicia, para dar cumprimento á Directiva Marco da Auga e
aprobado por Real Decreto 11/2016, do 8 de xaneiro. Este plan constitúe a ferramenta de
planificación, xestión e ordenación dos recursos hídricos de Galicia-Costa e define a política a
seguir durante estes anos en materia de augas, que ten como obxectivos fundamentais acadar
o bo estado das masas de auga e promover o seu uso sostible, e satisfacer axeitadamente as
demandas de auga en equilibrio co medio ambiente.

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-gc35GNTBd-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 5fc1ce69-a8b0-3671-a4e1-1cb905544dd9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Galicia dispón tamén dun instrumento máis específico que lle permite á Administración, ante un
episodio concreto de seca, a identificación, avaliación, seguimento, toma de decisións e
posterior adopción de medidas precisas de cara a minimizar os efectos adversos dunha
situación de seca. Este instrumento é o Plan de seca da demarcación hidrográfica de GaliciaCosta, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia en data 1 de agosto de 2013.
Este plan recolle as medidas correctoras en relación coa utilización dos recursos hídricos ao
obxecto de intensificar o aforro e acadar un aproveitamento aínda máis eficiente da auga ata
que os recursos superficiais, subterráneos e as reservas encoradas recuperen os niveis
necesarios; así como a fin de asegurar ao máximo os usos da auga para o abastecemento de
poboacións e outros usos declarados prioritarios pola normativa.
Os documentos de planificación referidos foron elaborados tendo en conta as circunstancias e
condicionantes do momento, con toda a información da que se dispoñía, coa participación de
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todas as administracións públicas implicadas e coas achegas recibidas durante os distintos
procesos de participación pública.
A preocupación polo estudo sobre o impacto ambiental e o cambio climático nos recursos
hídricos é xeneralizada e estase a traballar e a analizar desde todos os ámbitos, a nivel
europeo, estatal, autonómico e local. A incorporación e adecuación dos instrumentos de
planificación aos escenarios futuros deberase realizar de xeito coordinado, segundo as
directrices sinaladas na normativa e nos prazos que esta dita.
Desde a Xunta de Galicia trabállase para acadar esta adaptación mediante a revisión da
planificación polo procedemento establecido e en coordinación coas demais administracións”.
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-gc35GNTBd-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 5fc1ce69-a8b0-3671-a4e1-1cb905544dd9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-gc35GNTBd-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 12/02/2019 14:07:56

149319

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191093
Data
11/02/2019 09:35

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 34061 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 valoración polo Goberno galego da xestión de
pediatría en Bergantiños nos meses de verán”, (publicada no BOPG número 349 do 31 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:
“A atención primaria de saúde na Comunidade Autónoma de Galicia organízase en Servizos e
Unidades de Atención Primaria. Estas son as estruturas básicas para a prestación de servizos
sanitarios á poboación. Cada servizo pode ter unha ou varias unidades de atención primaria
(centros de saúde) que se localizan en distintos puntos de atención, intentando aproximarse,
sempre que sexa posible, á poboación atendida.
En Carballo hai actualmente catro pediatras, e o ratio de poboación atendida por profesional
sitúase nun promedio de 1.016 nenos por facultativo/a, que se atopa dentro dos estándares
para proporcionar uns servizos cuns elevados niveis de calidade e accesibilidade.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-Js1kGxIA3-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 26083f13-f5f8-e9b1-d5e4-2df273d161f1
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-Js1kGxIA3-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 9:35:16

149321

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191091
Data
11/02/2019 09:35

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 34133 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o modelo de xestión previsto polo Goberno galego
para o proxecto do novo aparcadoiro para o novo Hospital de Montecelo, en Pontevedra”,
(publicada no BOPG número 349 do 31 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:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Conselleiro de Sanidade á pregunta oral en pleno
número 33993 que tivo lugar na sesión plenaria do 12 de setembro de 2018.
Pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-09-12?
part=46b8584c-a0e2-4ca8-94d8-bfe93a622551&start=5511.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-VsrZFFr7F-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 159b3750-1026-4261-3306-30e4e8b0fff0
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-VsrZFFr7F-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 9:35:09

149323

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191089
Data
11/02/2019 09:35

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 34135 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o cronograma na construción do novo Hospital de
Montecelo, en Pontevedra”, (publicada no BOPG número 349 do 31 de agosto 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
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Conselleiro de Sanidade á pregunta oral en pleno
número 33993 que tivo lugar na sesión12 de setembro de 2018.
Pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-09-12?
part=46b8584c-a0e2-4ca8-94d8-bfe93a622551&start=5511.”
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-nraLvpOv3-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 4a0b14a3-7f45-f0b6-be41-e26d4359f984
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-nraLvpOv3-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 9:35:01

149325

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191088
Data
11/02/2019 09:34

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 34137 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a previsión polo Goberno galego na creación dun
servizo de carácter sociosanitario na ampliación do Hospital de Montecelo”, (publicada no
BOPG número 349 do 31 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:
“Remitímonos á resposta facilitada polo conselleiro de Sanidade á pregunta oral en pleno
número 33993 que tivo lugar na sesión do 12 de setembro de 2018.
Pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-09-12?
part=46b8584c-a0e2-4ca8-94d8-bfe93a622551&start=5511
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-D1pInQBBV-9
Verificación:
CVE-PREPAR: d5b68650-20d1-6e09-49e4-b710540dd003
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-D1pInQBBV-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 9:34:53

149327

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191085
Data
11/02/2019 09:34

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 34138 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Patricia Vilán Lorenzo e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “os usos que lle vai dar o Goberno galego ao edificio
do Hospital Provincial durante a ampliación de Montecelo e unha vez que estea
rematado”, (publicada no BOPG número 349 do 31 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:
“Remitímonos á resposta facilitada polo conselleiro de Sanidade á pregunta oral en pleno
número 33993 que tivo lugar na sesión do 12 de setembro de 2018.
Pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-09-12?
part=46b8584c-a0e2-4ca8-94d8-bfe93a622551&start=5511.”

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-EU55eHe6T-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 2dee0752-09b7-fd13-5163-78d4133c7200
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-EU55eHe6T-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 9:34:46

149329

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/203353
Data
12/02/2019 20:07

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 34198 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “ o estado de tramitación no que se atopa a
cesión dos centros de saúde que a día de hoxe están pendentes de ser asumidos polo
Sergas”, (publicada no BOPG número 349 do 31 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:
“En relación aos centros de saúde pendentes de asumir quedan 172 , dos que 129 son do
grupo I (centros que poden ser asumidos por non ter espazos compartidos) e 43 do grupo II
(centros que comparten espazos). Dáse prioridade aos do grupo I, esperando que os do grupo
II pasen a ser centros sen espazos compartidos. Os que teñen a documentación completa para
ser asumidos se tramitan de forma automática, o resto están a espera de que sexa remitida a
documentación necesaria para poder tramitar a cesión. Ao longo de este ano 2018 xa foron
asumidos 17 centros.
Polo que se refire aos centros de saúde que van ser asumidos durante o ano 2019, dependerá
dos propios concellos, se teñen toda a documentación necesaria para poder ser cedidos.

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-zFR8tDPJK-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 718da821-fff4-30c9-1af5-29d3abd53240
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Os criterios establecidos para asumir os centros de saúde son os recollidos no Protocolo de
colaboración asinado no ano 2008 coa FEGAMP”.
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
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Asinado dixitalmente por:

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-zFR8tDPJK-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 12/02/2019 20:07:46

149331

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191084
Data
11/02/2019 09:34

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 34219 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don Julio
Torrado Quintela, sobre “ a decisión da Xunta de Galicia de reducir o número de prazas de
enfermería no Centro de Saúde de Toén (Ourense)”, (publicada no BOPG número 349 do 31
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:
“Coincidindo coa xubilación dun dos dous enfermeiros asignados ao Centro de Saúde de
Toén, e tendo en conta que a data de hoxe este centro conta con 1.602 usuarios, a cobertura
desta praza vincularase ao Centro de Saúde da Valenzá (que forma parte do mesmo Servizo),
co cal esta praza non vai ser amortizada.
A poboación de Toén diminuíu significativamente nos últimos anos, e a da Valenzá está en
aumento, polo que esta reordenación responde ao criterio de dispoñer de máis recursos onde
son máis necesarios, en función dunha maior demanda asistencial.
Con esta medida, A Valenzá pasará de seis a sete enfermeiras (cunha media de 1.540

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-vitbCFJnM-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 0d77c6a1-90c4-5223-ca36-71d4693ac4e4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

usuarios/enfermeira) e Toén continuará axeitadamente atendido con dous médicos e unha
enfermeira, que contará con reforzo en períodos de maior actividade.”
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-vitbCFJnM-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 9:34:38

149333

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/194053
Data
11/02/2019 13:02

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 34388 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 a tomar en materia sanitaria
diante do falecemento dun doente no PAC da Estrada”, (publicada no BOPG número 349 do
31 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:
“Remitímonos á resposta facilitada polo conselleiro de Sanidade á pregunta oral en pleno
número 34414 que tivo lugar na sesión do 12 de setembro de 2018.
Pode consultarse no seguinte enlace:
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

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-JsDI1wLQZ-1
Verificación:
CVE-PREPAR: 2b115ff7-cf92-8f77-d2e5-aa00790b6627
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-JsDI1wLQZ-1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 13:02:50

149335

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/195894
Data
11/02/2019 16:34

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 34479 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galega, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as altas temperaturas sufridas no Hospital
Provincial de Pontevedra na recente vaga de calor”, (publicada no BOPG número 349 do 31
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:
“A Consellería de Sanidade levou a cabo durante os últimos anos unha serie de medidas para
paliar os efectos producidos polas altas temperaturas no Hospital Provincial de Pontevedra.
Entre a medidas adoptadas están a colocación de láminas reflactoras, a instalación de estores
antitérmicos nas zonas de maior impacto de soleamento, ventiladores, equipos fixos individuais
de frío e equipos de refrixeración portátiles”.
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-pGQM67xSB-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 55c3ef50-0b29-c352-3f06-c6dddcbc9f23
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-pGQM67xSB-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 16:34:37

149337

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/194044
Data
11/02/2019 13:00

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 34513 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as demandas dos profesionais que prestan
os seus servizos nos puntos de atención continuada do Sergas”, (publicada no BOPG
número 349 do 31 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 Sergas mantén abertas as liñas de diálogo para chegar a acordos que permitan continuar
avanzando na mellora das condicións de traballo do persoal dos Puntos de Atención
Continuada.
A negociación entre o Sergas e o persoal dos PAC establécese mediante unha comisión técnica
delegada da mesa sectorial para estudar melloras dos Puntos de Atención Continuada.”
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-tgdhQgCzK-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 2ef428c4-37f8-38b5-6f27-4cfdbd106f45
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-tgdhQgCzK-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 13:01:00

149339

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/210595
Data
13/02/2019 12:45

RS/ff

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 34717, formulada polo Grupo Parlamentario
do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños, e outras/os deputadas/os do
mesmo grupo sobre,“as actuacións que ten levado a cabo o Goberno galego para contribuír a por fin
aos produtos coa denominada "taxa rosa" aplicada aos produtos de hixiene feminina”, (publicada no
BOPG número 349 do 31 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 Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
“O Instituto Galego de Consumo e da Competencia, IGCC, ten entre os seus obxectivos a defensa,
protección, promoción e información dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias en Galicia. Un
compromiso que se está a desenvolver tendo presente a necesidade de incidir na consolidación dun modelo
de consumo máis equitativo en xénero.
Así, baixo o tema -Consumo e Xénero-, se teñen posto en marcha diferentes actividades divulgativas e
formativas orientadas a concienciar ás persoas consumidoras sobre a interacción entre ambos e evitar a
continuidade de estereotipos en canto aos roles masculinos e femininos. As iniciativas lévanse a cabo
prestando unha especial atención á educación dos máis novos nun consumo en igualdade, así como dos
profesionais en contacto con persoas consumidores, xuventude e voluntariado.

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-rEa9eXZdI-9
Verificación:
CVE-PREPAR: e64f6443-53f4-d103-97a9-b182d8916486
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Polo momento, indicar que o Instituto Galego do Consumo e da Competencia non ten constancia de
reclamación algunha ao respecto da chamada -taxa rosa-, nin por parte do asociacionismo galego, nin por
parte de persoas consumidoras e usuarias”.
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-rEa9eXZdI-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 13/02/2019 12:45:12

149341

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/194038
Data
11/02/2019 13:00

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 34760 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións que ten levado a cabo o
Goberno galego para dar cumprimento ao artigo 25 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega
para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, que considera a
atención psicolóxica como un servizo de atención primaria na atención á violencia
machista”, (publicada no BOPG número 349 do 31 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:
“Para dar resposta a estas cuestións nos remitimos ao Informe Anual 2017 de violencia de
xénero no que a partir da páxina 109 recollese as medidas que garanten a atención sanitaria.
Pode consultarse no seguinte enlace:

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-dVBzVMSmz-0
Verificación:
CVE-PREPAR: 57a860c9-6a08-32a5-1ee2-bb5014695bd5
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/informe_lei_vx-2017.pdf.”
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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149342

Asinado dixitalmente por:

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-dVBzVMSmz-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 13:00:45

149343

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/233164
Data
15/02/2019 13:40

O 11.02.2019 (núm. rexistro entrada en Parlamento 45874) remitiuse desde
esta dirección xeral resposta a unha pregunta do GP dos Socialistas de Galicia
“sobre calidade asistencial no servizo de atención primaria do sistema público
de saúde”.
No escrito de resposta deslizouse un erro involuntario xa que se indica que o
número da pregunta á que se contesta é a 34722 cando en realidade a
resposta corresponde á iniciativa número 34772.
Por conseguinte, solicítolle se proceda á subsanación do involuntario erro.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-yGXPOuTVH-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 364a0110-5146-4870-2691-bc0326412c05
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia

149344

Asinado dixitalmente por:

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-yGXPOuTVH-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 15/02/2019 13:40:39

149345

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/203342
Data
12/02/2019 20:06

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35114 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Antón Sánchez García e outros/as deputados/as do
mesmo grupo, sobre “ as intencións do Goberno galego respecto da solicitude ao
Goberno central da condonación do préstamo outorgado por Portos do Estado á
Autoridade Portuaria da Coruña para a construción do porto exterior de Punta
Langosteira”, (publicada no BOPG número 352 do 5 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:
“A Consellería do Mar, quere poñer en valor que todos os grupos políticos aprobaron no
Parlamento Galego unha iniciativa na que demandan ao Goberno central a liberación da
débeda da Autoridade Portuaria, para que os cidadáns coruñeses reciban o mesmo trato que os
cidadáns de Valencia. A flexibilización da débeda, que é o que de momento ofrece Puertos del
Estado, non é suficiente, xa que non ataca o problema de fondo. Ademais, temos constancia de
que a Autoridade Portuaria formulou varias alternativas para que se libere a débeda, seguindo a
liña do protocolo subscrito pola Xunta co anterior Goberno.
Nese protocolo, a Xunta implícase cun investimento de 20 millóns de euros para comprar unha

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-mWB8wFTrR-9
Verificación:
CVE-PREPAR: f8b71e27-15b2-dfa3-5966-e1aa82a7f0c9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

parte dos peiraos de Batería e Calvo Sotelo e abre a porta a que outras administracións se
sumen e se forme un condominio. Deste xeito garántese a titularidade pública dos terreos
portuarios e pódese reducir de forma importante a débeda da Autoridade Portuaria”.
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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149346

Asinado dixitalmente por:
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/202296
Data
12/02/2019 14:07

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35316 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de don Marcos Cal Ogando e don Antón Sánchez García,
sobre “a opinión do Goberno galego respecto das razóns da falla de investimento, coa
conseguinte diminución na súa conservación, nas estradas galegas de titularidade
estatal”, (publicada no BOPG número 352 do 4 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
Mobilidade, que ten o seguinte contido:
“O informe Necesidades de Inversión en Conservación 2017-2018 da Asociación Española de
Carreteras (AEC), sobre o que se argumenta esta iniciativa, responde a un traballo desta
asociación, que agrupa ás principais empresas do sector da conservación de estradas de
España, e tenta poñer de manifesto da forma máis forte posible que se debe aumentar o
investimento público no seu sector. Ao respecto de Galicia, sinalar que este informe non se
refire, en concreto, ás redes da titularidade da Xunta de Galicia, senón ao conxunto de
estradas.
Cómpre subliñar que por parte da Xunta de Galicia se vén traballando desde o ano 2016 con
especial intensidade nesta materia, a través do Plan de Reforzos de Firme ao que cada ano se
CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-bz92gYdmA-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 4085e600-3994-9411-b340-688be9b164c6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

van dedicando máis recursos. Para este ano 2019 os Orzamentos da Xunta de Galicia reservan
a este fin 21,7 M€”.
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
2019/209417
Data
13/02/2019 11:16

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35406 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a estratexia e o esforzo investidor do
Goberno galego en I+D+i”, (publicada no BOPG número 352 do 5 de setembro 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
Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
“O esforzo investidor da Xunta para apoiar os axentes do sistema galego de innovación ponse
de manifesto na evolución dos orzamentos da Axencia Galega de Innovación (GAIN), que
medran desde hai seis anos. Neste eido mencionar que as contas para 2019 aumentan nun
21% respecto ao pasado exercicio, ata chegar aos preto de 97 millóns de euros, co fin de
consolidar en Galicia un ecosistema innovador aberto e conectado coa industria.
Este compromiso está a ter resultados como confirman os datos publicados polo Instituto
Nacional de Estadística (INE) en decembro, que nos sitúan como a segunda comunidade na
que máis creceu o investimento en actividades de investigación e desenvolvemento en 2017,

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-yu8IAtTpZ-1
Verificación:
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concretamente nun 13,3%, que duplica con creces o avance da media estatal”.
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
2019/209413
Data
13/02/2019 11:16

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35458 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións levadas a cabo ou previstas
polo Goberno galego para a aplicación pola entidades bancarias de medidas xustas ás
persoas que non poden afrontar o pagamento da súa hipoteca”, (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 Economía, Emprego e Industria, que ten o
seguinte contido:
“O Instituto Galego do Consumo e da Competencia está en todo momento ao carón das
persoas que poden resultar afectadas nos seus dereitos e intereses como consumidoras,
traballando no seu asesoramento, na súa formación e no seu acompañamento para facer
efectiva calquera reclamación que se dirixida a restituílos.
Efectivamente, no ámbito ao que se refire esta iniciativa aplícase o establecido no Real Decreto

CSV: ZK5knVHLJ1
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Lei 6/2012, do 9 de marzo, de medidas urxentes de debedores hipotecarios, modificado polo
Real Decreto Lei 5/2017, de 17 de marzo, onde se contén o Código de boas Prácticas para a
reestruturación viable da débeda con garantía hipotecaria sobre vivenda habitual.
Esta norma prevé que o control, seguimento e supervisión do cumprimento do Código se realice
a través da creación dunha Comisión de Control constituída ao efecto e configurada por once
membros, coa participación do Ministerio de Economía e Competitividade, o Banco de España,
a Comisión Nacional do Mercado de Valores, un xuíz designado polo Consello Xeral do Poder
Xudicial, un secretario xudicial designado polo Ministerio de Xustiza, un notario designado polo
Consello Xeral do Notariado, un representante do Instituto Nacional de Estatística, un
representante da Asociación Hipotecaria Española, un representante do Consello Nacional de
Consumidores e Usuarios, e dous representantes de asociacións non gobernamentais que
realicen labores de acollida.
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O texto engade que esta Comisión publicará semestralmente un informe no que avalíe o grao
de cumprimento do Código de Boas Prácticas e que o mesmo deberá remitirse á Comisión de
Economía e Competitividade do Congreso dos Deputados. De feito, ata o momento están
publicados doce informes que poden consultarse na web do actual Ministerio de Economía e
Empresa.
Tales informes inclúen tamén o número e resultado das reclamacións recibidas no
departamento de Conducta de Mercado e Reclamacións do Banco de España, xa que o
devandito Real Decreto Lei designa ao Banco de España como competente para resolver as
reclamacións derivadas do presunto incumprimento polas entidades de crédito do Código de
Boas Prácticas.
Por último, cómpre mencionar que a norma atribúe a esta Comisión de Control a posibilidade de
analizar e elevar ao Goberno propostas relativas á protección dos debedores hipotecarios.
Tendo en conta este marco normativo e os sistemas de control que se están desenvolvendo ao
seu abeiro, a actuación do Instituto Galego do Consumo e da Competencia céntrase en levar a
cabo un seguimento dos resultados, así como en información e orientar as persoas afectadas
na nosa comunidade”.
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: ZK5knVHLJ1
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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
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191121
Data
11/02/2019 09:37

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35477 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 defensa, diante da empresa concesionaria, das reivindicacións laborais dos técnicos
en coidados auxiliares de enfermería (TCAE) do novo hospital de Vigo referidas ao
traslado das bolsas da roupa sucia”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A actividade de recollida da roupa do Hospital Público Álvaro Cunqueiro estase a realizar con
normalidade.
O feito de encomendar a tarefa de trasladar a roupa sucia ás TCAES non é unha decisión
arbitraria da Dirección, senón que esta actividade estase a realizar noutros centros hospitalarios
por este colectivo, e está apoiada por abundante xurisprudencia .”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: ZK5knVHLJ1
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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
2019/191063
Data
11/02/2019 09:33

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35479 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións levadas a cabo ou previstas
polo Goberno galego para procurar unha saída consensuada ás demandas dos médicos
internos residentes (MIR) do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense referidas á
redistribución das áreas de descanso vixente desde o 10 de maio de 2018”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O motivo principal do cambio foi deixar libre o espazo ocupado pola dirección de enfermería na
terceira para habilitar un novo Hospital de Día de Pneumoloxía.
O traslado de enfermería ao quinto andar, co resto da dirección, permite reunificala e, reubicar
fora dun espazo de oficina, aos seis dormitorios que quedaban separados.
Estes seis dormitorios pasaron a nove habitacións, que veñen de ser pintadas, ocupadas por
pacientes ata o traslado ao novo edificio, situadas na cuarta planta, nunha zona tranquila e

CSV: ZK5knVHLJ1
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próxima ás áreas de urxencias, quirófanos e hospitalización.
En ningún caso aumentáronse o número de despachos destinados a dirección. Do traslado dos
cuartos falouse durante semanas coa comisión de docencia, titores e os propios residentes.”
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
2019/203340
Data
12/02/2019 20:06

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35486 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 Sergas respecto da
recuperación dos acordos de mellora das condicións laborais e salariais do seu persoal
suspendidos desde o ano 2010”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“En diferentes mesas sectoriais tratouse

cos representantes dos traballadores sobre

os acordos e pactos de melloras retributivas que, desde o ano 2009, quedaron suspendidos nas
leis de presupostos ao fío da crise económica.
Hai dereitos que se foron recuperando nesta última lexislatura como a devolución da paga extra
de decembro de 2012; a suba do 1% das retribucións no 2016, a devolución do complemento
específico adicional de xaneiro e febreiro de 2013 e a recuperación dos días de libre disposición
máis os días adicionais de vacacións.

CSV: ZK5knVHLJ1
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Na Lei de Orzamentos do ano 2017 contemplouse recuperar os complementos específicos
adicionais das pagas extras de xuño e decembro, así como un incremento do 1% máis de
subida nas retribucións.
Así mesmo adoptáronse outras medidas de mellora das condicións de traballo: opes anuais, un
plan de estabilidade para reducir os índices de temporalidade, un novo pacto de contratación, o
concurso de traslados aberto e permanente…
Na lei de orzamentos do 2018, e de conformidade coa lei de orzamentos do
Estado, contemplouse unha suba salarial do 1,7% nas retribucións de todos os empregados
públicos; e na la Lei de Medidas Fiscais e Administrativas, no seu artigo 6. ‘Protección da
maternidade e parternidade’ recolle unha ampliación da duración dos permisos de maternidade
e paternidade, o aboamento do promedio da atención continuada derivada da prestación de
gardas, noites e festivos, nas situacións de maternidade, paternidade, risco durante o embarazo

páxina 1 de 2

149359

e lactancia.
Así mesmo, a través da Orde do 20 de xullo de 2018, publicouse o Acordo sobre as bases da
carreira profesional no ámbito do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas a esta
Consellería e a dito organismo, acordo que foi negociado cos sindicatos da mesa sectorial .
De conformidade coas normas presupostarias aplicarase está previsto aplicar un incremento do
2,25% este ano.
Tamén hai outras medidas na lei de medidas (aplicables a todos os empregados) como o cobro
do 100% das retribucións en todas as baixas laborais e desde o primeiro día.
Polo que se refire a OPE a través do Decreto 162/2018, do 13 de decembro, aprobouse a oferta
de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do SERGAS.
(1.400 prazas) ”.
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: ZK5knVHLJ1
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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
2019/191033
Data
11/02/2019 09:33

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35497 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións previstas pola Xunta de
Galicia para garantir unhas condicións axeitadas na cociña do Complexo Hospitalario
Universitario de Ourense”, (publicada no BOPG número 355 do 13 de setembro 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
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“En relación co servizo de cociña do Complexo Hospitalario de Ourense efectivamente
recibiuse na Estrutura de Xestión Integrada de Ourense a proposta de requirimento da
Inspección de Traballo e Seguridade Social, segundo o previsto no Real decreto 707/2002, de
19 de xullo.
De conformidade co establecido no artigo 5 do mencionado Real Decreto formuláronse as
seguintes alegacións:
1. Queda constatado na proposta de requirimento da Inspección de Traballo o anuncio de
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contratación da obra para a construción dunha nova infraestrutura para a cociña do Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense, co fin de dotala dos espazos adecuados e eliminar as
deficiencias estruturais das actuais instalacións, ubicándola no edificio do novo hospital.
2. A Unidade de Prevención de Riscos Laborais (UPRL) elaborou informe de visita,
observándose determinadas deficiencias relativas ao mantemento e coidado do material,
coincidindo coas observacións realizadas pola Inspección na súa proposta.
3. Ante dita situación tivo lugar unha reunión para analizar as deficiencias observadas así como
establecer os ámbitos de actuación e medidas necesarias para a súa subsanación e poder
determinar as medidas a levar a cabo mentres a nova cocina no estea en funcionamento.
Entre as medidas a adoptar están: Revisar e facer cumprir os protocolos de limpeza, revisar os
procedementos de traballo (cumprimento das normas de seguridade), constatar que os
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traballadores dispoñen de equipos de protección individual (EPIS) e se requirirá a súa utilización
en orden a evitar os accidentes.
4. Remitiuse o Protocolo de limpeza a realizar nas dependencias da cociña, así como o
Procedemento de limpeza no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, xunto coa táboa
de frecuencia das tarefas, recordándoselle á empresa adxudicataria a obrigatoriedade no seu
cumprimento. E tamén se ordena que inclúan estes procedementos específicos para a área de
cociña no seu Manual de Procedementos do Servizo de Limpeza.
5. Nestes momentos foron realizadas as seguintes actuacións:
• Información aos traballadores dos circuítos a realizar.
• Reparación de marmitas.
• Reparación do cadro eléctrico e enchufes.
• Protección da picadora de carne.”
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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191031
Data
11/02/2019 09:33

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35524, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “o
nomeamento da ex-conselleira de Sanidade para a dirección da empresa pública
Galaria, encargada de xestionar a alta tecnoloxía do Sergas”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión da
Comisión 5ª do 17.01.2018- polo xerente do Sergas ao darlle resposta á pregunta 21721
sobre o mesmo tema.”
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-44LJRugW0-9
Verificación:
CVE-PREPAR: e949c1e9-5860-a977-b659-54fc07042d29
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-44LJRugW0-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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149366

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191029
Data
11/02/2019 09:33

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35638 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 dotación dos recursos humanos e materiais necesarios ao Servizo de Urxencias do
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A información que demanda esta iniciativa xa foi facilitada no Parlamento -na sesión plenaria
do 20.03.2018- polo conselleiro de Sanidade ao darlle resposta á pregunta número 27774 sobre
o mesmo tema.”
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-fiRmYiE2G-9
Verificación:
CVE-PREPAR: a305e039-60c4-b477-27e9-5938828d7766
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-fiRmYiE2G-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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149368

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191027
Data
11/02/2019 09:33

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35648 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto das
actuacións levadas a cabo para ofrecer á cidadanía ourensá un centro de saúde de
primeira no barrio do Couto”, (publicada no BOPG número 355 do 13 de setembro 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
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Centro de Saúde do Couto comezou a súa actividade o 20 de novembro de 2017, con
normalidade e sen incidencias grazas á planificación previa con reforzos das áreas
administrativas en ambos centros de saúde, tanto no Nóvoa Santos como no do Couto.
Informouse a poboación a través dos medios de comunicación da súa apertura e tamén
enviáronse cartas persoais a cada un dos usuarios cuxo médico se trasladaba do Centro de
Saúde Nóvoa Santos ao Centro de Saúde do Couto para que exercesen o seu dereito á libre
elección de facultativo e centro de saúde, nos casos nos que non lle conviñese o cambio de

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-Lia5cyc97-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 283caff8-ef40-5028-cb39-633aa3d9ad54
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

centro.”
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-Lia5cyc97-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 9:33:21

149370

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191022
Data
11/02/2019 09:33

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35668 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 da Xunta de Galicia referida á
necesidade de poñer en marcha unha estratexia galega de atención ás persoas con dano
cerebral adquirido”, (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
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Servizo Galego de Saúde, por medio dos servizos de Rehabilitación e Fisioterapia das
distintas áreas sanitarias, establece os protocolos necesarios para a atención ás persoas con
dano cerebral adquirido. Nos últimos anos desenvolveuse a actual rede de atención ao dano
cerebral e outras patoloxías neurolóxicas asociadas, como por exemplo a creación en agosto do
ano 2016 da unidade de neurorrehabilitación do Hospital Álvaro Cunqueiro, onde se atenden ás
persoas que sofren un proceso traumático.
Dentro desta mellora da atención, desde maio de 2017, elaborouse o concerto asinado entre a
Consellería de Sanidade e o Hospital Quirón-Miguel Domínguez de Pontevedra en, para a
atención ás persoas con estados vexetativos persistentes ou de mínima conciencia provocados

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-SqiAjpMcx-4
Verificación:
CVE-PREPAR: f76a2562-b3a4-1c06-fb71-f7d4fe8e26b3
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

por un dano cerebral adquirido e que precisen dunha intensificación dos coidados de
rehabilitación e fisioterapia. O obxectivo é o de mellorar a funcionalidade e diminuír as secuelas
provocadas polo DCA. O Servizo Galego de Saúde continuará traballando na mellora da
atención aos pacientes con dano cerebral adquirido.”
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-SqiAjpMcx-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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149372

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191021
Data
11/02/2019 09:32

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35672 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Luís Bará Torres e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as medidas previstas polo Goberno galego para
acabar coas listas de espera no concello de Poio”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Da análise da actividade por centro, nos últimos 5 anos observamos que en Anafáns, tras un
repunte no ano 2015, a actividade diminuíu considerablemente situándose por baixo mesmo da
do ano 2014, en Combarro tras un lixeiro incremento diminuíu no ano 18 respecto do 17 e en

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-blLBrEEGo-4
Verificación:
CVE-PREPAR: c211e529-c991-b3b3-60b2-70c58f333e66
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Raxó tras manterse máis ou menos estable, diminúe tamén no ano 18 respecto do 17.
O Concello de Poio ten unha poboación (INE) de 16.794 habitantes en 2014 e 16.901
habitantes en 2016.
O número total de TIS (Tarxeta Individual Sanitaria) que temos neste Concello é de 13.109 (a
data 31/12/18), o que indica que hai un número de veciños deste Concello que teñen o seu
médico de cabeceira noutro Centro distinto aos de Anafáns, Combarro e Raxó.
En conclusión o número de habitantes non é o único parámetro a ter en conta á hora de
xestionar, non só a dotación de profesionais, senón tamén no referente á dotación de espazos,
dado que este Concello está situado moi próximo a Pontevedra, onde se sitúan os seus
hospitais

de

referencia

así

como

as

diferentes

especialidades

médicas

e

probas

complementarias que puidesen necesitar os pacientes.
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As ausencias dos profesionais, están a cubrirse cos mesmos criterios que en calquera outro
centro de saúde, e que garanten unha asistencia e accesibilidade adecuada á poboación.”
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-blLBrEEGo-4
Verificación:
CVE-PREPAR: c211e529-c991-b3b3-60b2-70c58f333e66
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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149374

Asinado dixitalmente por:

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-blLBrEEGo-4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 9:32:48

149375

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191020
Data
11/02/2019 09:32

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35676 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 da Consellería de
Sanidade na posta en marcha das medidas reflectidas no acordo parlamentario do 22 de
abril de 2015 para a mellora da atención sanitaria á doenza da endometriose”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“A Consellería de Sanidade ten postas en marcha as medidas definidas na proposición non de
lei número 35719 aprobada por unanimidade pola Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e
Emprego, na sesión celebrada o 22 de abril de 2015.
Na Consellería de Sanidade e no Servizo Galego de Saúde vense traballando para acadar unha
atención integral de calidade á saúde das mulleres, seguindo as liñas definidas na Estratexia
SERGAS. Isto inclúe as actuacións que permitan dar resposta aos distintos aspectos que
precisa a atención integral ás mulleres con sospeita/diagnóstico de endometriose.

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-wPyxsOWad-9
Verificación:
CVE-PREPAR: f5f65d98-e358-3b00-d361-a9bf7ddc5c24
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

En todos os servizos de xinecoloxía de cada EOXI, existe unha consulta específica ou integrada
con outras enfermidades xinecolóxicas, que permite garantir unha atención de boa calidade ás
mulleres con sospeita/diagnóstico de endometriose, adaptada á demanda existente.
En cada unha delas establécese un circuíto asistencial, no que se inclúe a derivación a outras
unidades como son cirurxía ou esterilidade.
Consideramos que a atención que se está a prestar na actualidade é asumible cos recursos
dispoñibles, tendo en conta que esta patoloxía afecta a arredor do 10% das mulleres en idade
fértil e destas só o 25 % terán un grao IV.
Tendo en conta que os hospitais de segundo e terceiro nivel da rede pública do Servizo Galego
de Saúde están capacitados para o tratamento multidisciplinar de casos complexos, non se
considera imprescindible a necesidade de crear as unidades multidisciplinares de momento.
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Dende a Subdirección Xeral de Atención ao Cidadán e Calidade, a través da Escola Galega de
Saúde para Cidadáns, no ano 2016, organizáronse dúas actividades formativas en estreita
relación con esta patoloxía, dirixidas a pacientes e cidadanía en xeral: Curso titulado ‘A
endometriose’ e o Curso titulado ‘Muller e saúde’.
A Subdirección Xeral de Atención ao Cidadán e Calidade púxose a disposición da Asociación
querENDO en canto á difusión de calquera iniciativa de formación e información para a
cidadanía sobre esta realidade, en concreto propúxose a posibilidade de realizar un Foro ‘O
experto responde’ sobre este tema.
A ‘Guía de atención a las mujeres con endometriosis en el Sistema Nacional de Salud (SNS)’
está a disposición de todas/os cidadáns/cidadás na web da Escola Galega de Saúde para
Cidadáns.
A través do portal É Saúde da Consellería de Sanidade , tamén se pode atopar esta guía, así
coma no espazo Cidadanía da páxina do Servizo Galego de Saúde.
Na reunión del Consello Reitor do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) do 20
de maio de 2016, tratouse a necesidade de promover a investigación sobre a endometriose.
Recollido textualmente na acta de dita reunión: baixo o punto ‘Fomento da Investigación sobre
endometriose’.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-wPyxsOWad-9
Verificación:
CVE-PREPAR: f5f65d98-e358-3b00-d361-a9bf7ddc5c24
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-wPyxsOWad-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 9:32:39

149378

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191018
Data
11/02/2019 09:32

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35752, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a promesa do
Goberno galego de non privatizar os servizos sanitarios”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á comparecencia acumulada do Conselleiro de Sanidade no pleno que tivo
lugar o 10 de abril de 2018.
Pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-2018-04-10?part=5c556310cd39-4f6c-b286-2e47fe6d7bed&start=7004
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de
CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-JklaVPty0-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 1f3916c5-dfb0-a907-d072-5aff54a207f6
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
páxina 1 de 1
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Asinado dixitalmente por:

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-JklaVPty0-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 9:32:30

149380

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/195892
Data
11/02/2019 16:34

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35766 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as previsións da
Xunta de Galicia respecto da atención das demandas das e dos profesionais sanitarios
co fin de reforzar os servizos necesarios e evitar as consecuencias dos recortes e a
precarización do servizo de transporte urxente, así como do servizo de asistencia sanita
ria urxente en xeral”, (publicada no BOPG número 355 do 13 de setembro 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
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O servizo de emerxencias extra hospitalarias da Comunidade Autónoma de Galicia, desde o

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-h7VmX8ygc-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 053f3678-87f1-05f0-8d82-fe9a6931d674
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

seus inicios, ten como obxectivo principal garantir unha asistencia sanitaria urxente de máxima
calidade ao conxunto da poboación de Galicia. A configuración actual do mesmo é froito da
adaptación ás necesidades epidemiolóxicas e demográficas da poboación, as características da
estrutura sanitaria galega e aos avances tecnolóxicos.
Os profesionais sanitarios son continuamente escoitados e as súas suxestións incorporadas
para o mellor funcionamento do servizo. Os servizos refórzanse sempre que é preciso tras unha
minuciosa análise da demanda que é variable en datas e situacións.
O 061 é o servizo máis valorado polos galegos de entre todos os que ofrece o Servizo Galego
de Saúde aos seus cidadáns. As enquisas de satisfacción que se realizan cada dous anos
acadan elevados niveis de aceptación por parte dos usuarios.
Nas épocas de maior demanda, como nos meses de xullo e agosto, en determinadas zonas
costeiras faise todos os anos un reforzo de ambulancias, ben cun incremento de número de
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horas ou días ou con vehículos adicionais.
Os tempos de resposta son dos mellores de España, aínda que as condicións peculiares de
Galicia son moito máis complexas que noutras comunidades”.
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-h7VmX8ygc-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 053f3678-87f1-05f0-8d82-fe9a6931d674
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-h7VmX8ygc-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 16:34:20

149383

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/195891
Data
11/02/2019 16:34

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35770 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández e dona Paula Vázquez
Verao, sobre “as previsións do Goberno galego respecto da atención das demandas das e
dos profesionais sanitarios do Hospital Comarcal de Monforte de Lemos referidas ao
aumento do persoal, principalmente de enfermaría, auxiliar e celador ou celadora”,
(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 Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“Os traballadores e traballadoras do Hospital de Monforte contan coas ferramentas e recursos
necesarios que contribúen a mellorar o desempeño do seu traballo.
Nos últimos anos produciuse un aumento importante en relación cos recursos humanos do
hospital, ofrecéndose novos servizos e reforzando algúns xa existentes. Asimesmo, tamén se
fixo inversión para mellorar a infraestrutura do hospital e os recursos materiais do mesmo.
No Hospital de Monforte analízanse as necesidades do centro diariamente, realizando as

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-qu87xN4ga-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 238a8b73-f827-5ab2-b861-98d35613f5a8
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

contratacións para dar a cobertura necesaria. A dirección do Centro, segundo a carga de
traballo, pode dispor dun traballador/a excedente no seu servizo para cubrir un posto da súa
categoría noutro servizo”.
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-qu87xN4ga-9
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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191017
Data
11/02/2019 09:32

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35834 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
do arranxo das deficiencias detectadas polos profesionais e doentes nas instalacións do
PAC de Tui”, (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
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“As deficiencias detectadas no PAC de Tui estanse a solucionar e desde a Consellería de
Sanidade continuarase a revisar o estado de execución das mesmas ata que se subsanen
definitivamente.
A Consellería de Sanidade está sempre en disposición de escoitar aos profesionais e ter en
conta as súas aportacións e poñelas en práctica para mellorar a prestación do servizo
sanitario.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-tEwL0hVge-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 1c5b67c7-e7e5-57f3-e451-e176840d2718
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-tEwL0hVge-5
Verificación:
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149387

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191015
Data
11/02/2019 09:32

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35836 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as novas adxudicacións feitas polo Sergas
á empresa Ibérica de Mantenimiento, S. A.”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo Xerente do Servizo Galego de Saúde á pregunta oral
en comisión número 25.817 que tivo lugar na sesión do 9 de marzo de 2018.
Pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2018-03-09?part=3e96477d-1cb3-46fd-99cd-fa3c861d689f&start=7240.”
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-dxtgKsmRF-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 9d097875-dbb7-30f1-a206-03635f4e2806
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: ZK5knVHLJ1
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149389

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/195881
Data
11/02/2019 16:33

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35964 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “as razóns do
Goberno galego para privatizar o servizo do Gabinete de Prensa da Estrutura
Organizativa de Xestión Integrada do Salnés”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Non existe ningunha duplicidade. Trátase dunha contratación de apoio técnico para o reforzo
do departamento de comunicación da Estrutura de Xestión Integrada (EOXI) de Pontevedra,
que cumpre todos os requisitos legais. A contratación deste reforzo que complementa ao
servizo de prensa remóntase a 2007, durante a etapa do bipartito, cando se realizou por un
importe que duplicaba o actual.
A EOXI de Pontevedra da cobertura a 3 hospitais e 46 centros de saúde que atenden a unha
poboación de referencia de preto de 300.000 habitantes.
A contratación realizouse a través de procedemento negociado por un importe de 30.000 euros,
de acordo coa Lei de Contratación do Sector Público en vigor nesa data, que contemplaba ese
CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-sqWOs2Xov-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 28afe182-c354-e846-4d49-f9c9387ceff0
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

procedemento para contías inferiores a 60.000 euros para contratos e servizos”.
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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149391

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191007
Data
11/02/2019 09:32

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35974, formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a
idoneidade da política de xestión sanitaria que está a levar a cabo o Goberno galego
para o mantemento dun servizo sanitario público e de calidade”, (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 Sanidade, que ten o seguinte
contido:
“A calidade asistencial ofrecida no Hospital de Verín é equiparable á de calquera dos
demais hospitais comarcais de Galicia. Trátase dunha actividade asistencial de calidade,
integrada, tanto coa atención primaria como cos recursos de atención hospitalaria da area
CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-pR5dOAMVf-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 793996f9-5307-f484-8717-51cc6a7a33c1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de Xestión Integrada, e que segue mellorando en resultados asistenciais e en
desprazamentos evitados.
A actividade do Hospital de Verín, durante o ano 2018 permitiu a realización de 2.131
intervencións cirúrxicas, 2.453 ingresos, 65.988 consultas e 13.170 urxencias, ademais
dunha óptima xestión dos tempos para acceder a consultas e intervencións. O tempo
medio de espera en decembro de 2018 foi de 38,73 días.
No Hospital de Verín mantéñense todas as especialidades desde súa apertura en 1994
ademais da realización de novas consultas e probas de Dixestivo, Endocrinoloxía,
Neuroloxía, Oncoloxía Médica, Reumatoloxía e Cardioloxía que se fan directamente en
Verín sen ter que viaxar ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.
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O Servizo de HADO está en marcha no Hospital de Verín desde o día 1 de marzo de 2018
e está dotado cun facultativo especialista en medicina interna, un enfermeiro e un auxiliar
administrativo.
O coidados paliativos neste Hospital dependen de medicina interna e de HADO”.
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-pR5dOAMVf-8
Verificación:
CVE-PREPAR: 793996f9-5307-f484-8717-51cc6a7a33c1
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: ZK5knVHLJ1
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149394

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191005
Data
11/02/2019 09:31

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35975, formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “o
pechamento de servizos na sanidade”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“No Hospital do Salnés todos os servizos viron aumentados os seus espazos físicos que
se acompañaron dunha importante innovación tecnolóxica e da dotación de cada un dos
servizos cos materiais de última xeración, destacando así mesmo a importante dotación de
Recursos Humanos. Non se pechan servizos, senón que se melloran.

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-vJ8n4e1ld-8
Verificación:
CVE-PREPAR: f21c31d1-f7d9-3917-02a6-ce30fdcabfb2
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

As camas do Hospital do Salnés están sempre dispoñibles, independentemente de que en
algún período de tempo non estean activas. O Plan de Hospitalización de período estival
contempla que se monitoriza diariamente tanto a demanda asistencial como a presión de
urxencias, de tal xeito que se procede a poñer en funcionamento camas da terceira planta.
O número de pacientes ingresados en setembro e outubro está por debaixo da media de
ingresos urxentes durante os dez primeiros meses do ano.
Dentro das melloras no ámbito dos recursos humanos a través do Plan de estabilidade do
emprego e provisión de prazas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde en total
estabilizáronse no Salnés 42 profesionais. O total de profesionais estabilizados na primeira
fase foron 27, na segunda fase 9 e na terceira fase 6.
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O Sergas, como ven facendo ata o de agora, dotará de recursos humanos ao Hospital do
Salnés segundo as necesidades asistencias o requiran.
O Hospital do Salnés non só non perde calidade se non que está sempre á procura de
mantela e mellorala”.
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-vJ8n4e1ld-8
Verificación:
CVE-PREPAR: f21c31d1-f7d9-3917-02a6-ce30fdcabfb2
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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149397

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/191118
Data
11/02/2019 09:37

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35976, formulada polo
Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a
opinión do Goberno galego respecto da realización dunha contratación dilixente e
transparente no Sergas”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Os contratos de servizos de xestión hospitalaria corresponden a concursos públicos e
cumpren a normativa vixente en materia de contratación. Precisar que non foron licitados
no 2001, tal e como se recolle na pregunta parlamentaria, e que son prorrogados de acordo

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-0B1kEr6Vj-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 427142a2-7535-0fe5-09d9-895f4df70d29
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

co establecido legalmente nos contratos”.
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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149399

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/190998
Data
11/02/2019 09:30

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 35977, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a opinión da
Xunta de Galicia en relación coas situacións que se están a producir nos hospitais do
Sergas como consecuencia do pechamento de camas e unidades”, (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 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

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-bgi6yxXBn-4
Verificación:
CVE-PREPAR: 51259af7-9f91-fcb3-b6c5-1992831233e6
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

polo que se refire as camas hospitalarias están todas dispoñibles de acordo coas
necesidades de 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:
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149401

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/202329
Data
12/02/2019 14:08

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 33848 formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don Miguel Tellado Filgueira, e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o investimento de 218 millóns de euros anunciado
por Endesa na central das Pontes”, (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 Economía, Emprego e Industria, que ten o seguinte contido:
Esta pregunta foi atendida na intervención do conselleiro de Economía, Emprego e Industria,
con motivo do debate da pregunta 42261 que tivo lugar na sesión plenaria do 30 de xaneiro de
2019.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-01-30?
part=05fa84e9-f3d4-490d-8a50-fd44bcec2d7b&start=5026

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-y6KCPj52E-6
Verificación:
CVE-PREPAR: eaba8a75-c3c5-aef3-9818-e9db9ed0d419
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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
2019/190997
Data
11/02/2019 09:30

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 36151 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións do Goberno galego
destinadas a garantir os dereitos de aborto no territorio galego e no ámbito da sanidade
pública”, (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
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Servizo Galego de Saúde establece os circuítos asistenciais que garanten o cumprimento
da LO 2/2010, de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo, e que
son desenvolvidas en cada unha das EOXI.
En relación coas actuacións levadas a cabo para dar cumprimento aos acordos parlamentarios
sinalar que se estableceu como centro de referencia para os IVES de mais de 22 semanas o
hospital Álvaro Cunqueiro da EOXI de Vigo; procedeuse á elaboración e difusión dos circuítos
asistencias para mais de 14 semanas de xestación e mantéronse reunións cos directivos e

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-GJkTCGRXZ-2
Verificación:
CVE-PREPAR: d1bd44d6-e712-eef3-ce44-4991d5778633
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Xefes de Servizo de cada EOXI para difundir a información relativa aos

cambios nos

procedementos.”
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
2019/203338
Data
12/02/2019 20:06

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 36162 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a dotación polo
Goberno galego de medios materiais e humanos suficientes ao servizo de urxencias do
CHUS”, (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 Sanidade, que ten o
seguinte contido:
Remitímonos á resposta facilitada polo Conselleiro de Sanidade á pregunta oral número 27774
que tivo lugar no pleno do día 21 de marzo de 2018.
Pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-2018-03-21?part=d04b04a8-5b4e4a29-88de-02f9f6d9fe7e&start=5601
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-i6qkOu1A2-8
Verificación:
CVE-PREPAR: e613e023-3447-6236-8465-4fc570fc09d8
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-i6qkOu1A2-8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 12/02/2019 20:06:25

149407

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/190996
Data
11/02/2019 09:30

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 36355, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “o control que
está a levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do desenvolvemento dos convenios
asinados polo Sergas nos anos 2016 e 2017 coa multinacional Medtronic nas unidades
hospitalarias de cardioloxía”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Servizo Galego de Saúde formalizou acordos de colaboración para a mellora continua e
para incrementar a calidade asistencial e eficiencia operativa de unidades asistenciais con

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-5TVBM3udA-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 36b16370-1c21-14e5-b0e2-9c7429f5b5b9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Medtronic S.A..
Estes convenios son públicos e, como todos os convenios formalizados pola Consellería de
Sanidade, atópanse dispoñibles e accesibles a toda a cidadanía no portal web da Xunta de
Galicia (https://www.xunta.gal/consulta-convenios).
A Xunta de Galicia conta cos mecanismos de control interno establecidos no Título V do Texto
Refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia así como co exercicio da
función inspectora nos distintos ámbitos sectoriais.
Os profesionais da unidade de Cardioloxía non teñen ningún incentivo específico relacionado
coa cuestión formulada.
Os profesionais da empresa Medtronic non forman parte nin das unidades correspondentes
nin da dirección das mesmas, e non teñen relación xerárquica algunha respecto do persoal
do Servizo Galego de Saúde.
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Non hai integración xerárquica de ningún membro dunha empresa externa no cadro de
dirección das unidades asistenciais das EOXIs.
Os profesionais do Sergas non están a ser tutorizados por ningunha empresa privada.”
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-5TVBM3udA-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 36b16370-1c21-14e5-b0e2-9c7429f5b5b9
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-5TVBM3udA-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 9:30:42

149410

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/190974
Data
11/02/2019 09:30

RS/ms

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 36357, formulada polo Grupo
Parlamentario de En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “o
coñecemento pola Xunta de Galicia das denuncias dos profesionais da Unidade de
Dermatoloxía do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña referidas á suposta
incompatibilidade do xefe de servizo da unidade para o desempeño dese posto”,
(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 Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“En relación coa situación de incompatibilidade do Xefe de Dermatoloxía do Complexo
Hospitalario Universitario da Coruña, segundo consta no seu expediente profesional, ten
recoñecida a compatibilidade para o exercicio profesional da medicina por conta propia
mediante Resolución da Subdirección Xeral de Réxime Xurídico e Relacións Laborais de 4 de
CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-oUTDC3S3X-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 3cf22851-c302-4c14-dcb5-bdd1c08b37d9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

xaneiro de 2001.”
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-oUTDC3S3X-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 9:30:34

149412

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/202278
Data
12/02/2019 14:05

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 36658 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Noa Presas Bergantiños e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “a realización polo Goberno galego
dalgunha avaliación da posición que debe defender Galicia diante do Goberno central e
da Unión Europea respecto da transición enerxéticas”, (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 Economía, Emprego e Industria, que ten o
seguinte contido:
Esta pregunta foi atendida na intervención do conselleiro de Economía, Emprego e Industria,
con motivo do debate da pregunta 42357 que tivo lugar na sesión plenaria do 30 de xaneiro de
2019.
O arquivo audiovisual pode consultarse no seguinte enderezo de Internet:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2019-01-30?
part=05fa84e9-f3d4-490d-8a50-fd44bcec2d7b&start=5894
CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-MYzvvhidh-9
Verificación:
CVE-PREPAR: 42b69242-2de4-93a0-a9a1-603b2c1eae18
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-MYzvvhidh-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 12/02/2019 14:05:19

149414

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/194035
Data
11/02/2019 13:00

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 36674 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Paula Quinteiro Araújo e outros/as deputados/as
do mesmo grupo, sobre “as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia destinadas a garantir
a normal atención aos usuarios da casa do Mar de Vigo e de Pontevedra”, (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 do Mar, que ten o seguinte contido:
“Este asunto foi contestado na Comisión 8ª do pasado 4 de outubro de 2018 pola secretaria
xeral Técnica deste Departamento, a través da iniciativa 36673.
Cómpre lembrar o xa sinalado, xa que estamos ante un tema que é competencia do Instituto
Social da Mariña, dependente do Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, e por
tanto, á vista está que escapa do ámbito de actuación deste Departamento.
En todo caso, hai que sinalar que a Consellería do Mar non quedou de mans cruzadas ante

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-seCbg4D89-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 01429352-7d36-d9c8-76e7-a60135158e22
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

esta problemática xurdida, e unha vez que tivemos coñecemento deste asunto, a Conselleira do
Mar recabou toda a información, tanto polo lado do sector para ver onde estaba o problema e
como se podía enfocar.
Unha vez analizada esta situación, a Consellería do Mar remitiu por carta á Dirección General
do ISM un escrito no que se lle demandaba unha rápida solución para esta situación que se dá
na Casa do Mar de Pontevedra.
Por outra banda, dende a Consellería do Mar entendemos perfectamente as enormes
dificultades que esta situación está a xerar aos mariñeiros da zona de Pontevedra, porque
somos coñecedores da realidade deste sector.
De feito, a Consellería do Mar xa demandara no pasado unha solución e axilización destes
recoñecementos médicos, que son obrigatorios, tanto ao Ministerio como ao propio Instituto
Social da Mariña.
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Ao mesmo tempo que isto ocorría, e en aplicación desa vontade de mellora dos tempos de
realización dos recoñecementos, dende o Departamento da Xunta de Galicia que ten asignadas
as competencias de saúde pública, a Consellería de Sanidade, poñíase a traballar para firmar
un convenio de colaboración entre Xunta e ISM para a cesión e comunicación de datos de
carácter persoal e o acceso aos sistemas de información necesarios para poder realizar con
éxito os recoñecementos médicos de embarque marítimo.
Pode consultar o arquivo audiovisual na seguinte ligazón:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-8-pesca-marisqueo-2018-10-04?
part=20bd1036-848b-4ec1-9e88-2d0cbd82c131&start=2927.”
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-seCbg4D89-7
Verificación:
CVE-PREPAR: 01429352-7d36-d9c8-76e7-a60135158e22
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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Asinado dixitalmente por:

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-seCbg4D89-7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 13:00:23

149417

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/190972
Data
11/02/2019 09:30

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 37037 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e don Julio
Torrado Quintela, sobre “a opinión do Goberno galego respecto da suficiencia, para ga
rantir unha atención social de calidade no ámbito sanitario, do número de traballadores e
traballadoras sociais que prestan servizo na actualidade no Servizo Galego de Saúde”,
(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 de Sanidade, que ten o
seguinte contido:
“A dotación de prazas de traballador social nos cadros de persoal do Sergas actualmente é de
77 que están a traballar cun nomeamento estable nos cadros de persoal do Sergas, ademais
do persoal substituto/eventual que xustifiquen as necesidades do servizo.
Nas OPES de 2015 e 2016 ofertáronse 16 prazas en cada unha delas.”
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-8ibJ2WLXl-0
Verificación:
CVE-PREPAR: 4288c0e6-eee7-3de4-9700-35c3a89d5599
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-8ibJ2WLXl-0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 9:30:17

149419

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/190971
Data
11/02/2019 09:30

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 37042 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona Noela Blanco Rodríguez e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “a opinión do Goberno galego respecto da su
ficiencia dun só médico para cubrir a partir de agora a demanda que hai no Centro de
Saúde de Rubiá, na provincia de Ourense”, (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 de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O centro de saúde de Rubiá en Ourense tiña 2 médicos de familia, un deles con 364 tarxetas
sanitarias individuais (TIS) (datos a 31 de xullo de 2018) das que 157 corresponden a maiores
de 65 anos e outro con 670 TIS das que 333 teñen máis de 65 anos. En resumo en total as 2
cotas suman 1034 TIS. As cotas medias dun médico de familia están en 1.500 TIS.
O baixo número de tarxetas levou a non dotar ao Centro de Saúde de Rubiá cun segundo
médico ante a xubilación dun deles.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-QhkoelhyO-9
Verificación:
CVE-PREPAR: e1a837a5-8613-05a7-0fb2-a75f06f15614
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-QhkoelhyO-9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 9:30:06

149421

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/190969
Data
11/02/2019 09:29

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 37359 formulada polo Grupo
Parlamentario Socialista de Galicia, a iniciativa de dona María Dolores Toja Suárez, e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “o prazo previsto polo Goberno galego para a
asunción da xestión do Centro de Saúde de Cee”, (publicada no BOPG número 365 do 3 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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O traspaso da xestión do centro de saúde do concello de Cee ao Servizo Galego de Saúde
non poderá levarse a cabo mentras non se formalice a cesión patrimonial.
A referida cesión patrimonial non se poderá formalizar en escritura pública ata o momento en
que o Concello achegue toda a documentación requirida para a formalización do traspaso.”
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-E9VEKNQjl-3
Verificación:
CVE-PREPAR: 787cc9b7-e252-1866-68d6-5512ca28c211
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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-E9VEKNQjl-3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 11/02/2019 9:29:57

149423

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/202273
Data
12/02/2019 14:05

RS/mc
En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 37843 formulada polo Grupo
Parlamentario 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 do plan de sinalización de bateas comprometido no ano 2015”, (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:
“O 4 de setembro de 2018, o director de Portos de Galicia reuniuse cos responsables de
Puertos del Estado nesta materia. Nesta reunión entregouse aos novos responsables de
Puertos del Estado o documento técnico previo do proxecto, redactado para a súa supervisión.
Durante o mes de novembro recibíronse os comentarios desde Puertos del Estado e axustouse
o proxecto que foi entregado a Portos de Galicia en decembro de 2018. Nesta situación, neste
inicio de ano, Portos de Galicia vai dar traslado á Autoridade de Portuaria da Coruña e
Vilagarcía dos proxectos de sinalización marítima no seu ámbito de competencia para o seu
informe previo vinculante. A documentación xa está preparada e contactouse cos responsables
de ambas as institucións. Unha vez obtido o informe poderase licitar esta parte e teranse os
criterios de redacción de proxecto para o resto dos sinais marítimos a colocar nas rías de
CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-dlKHxQRmQ-5
Verificación:
CVE-PREPAR: 283a7d60-4e07-e9b5-3887-aa06221753d4
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Arousa, Aldán, Pontevedra e Vigo. Desta maneira garántense os criterios para que o
mantemento posterior á instalación sexa o máis eficiente posible ao colocar unicamente 2 ó 3
tipos de sinais diferentes. Portos de Galicia conta cunha partida orzamentaria de 850.000 euros
nos Orzamentos de 2019 para esta 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: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-dlKHxQRmQ-5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 12/02/2019 14:05:03

149425

Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/195880
Data
11/02/2019 16:33

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 38009 formulada polo Grupo
Parlamentario En Marea, a iniciativa de dona Eva Solla Fernández, sobre “a opinión da Xunta
de Galicia respecto da inviabilidade de manter concertos sanitarios de xeito estrutural”,
(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 Sanidade, que ten o
seguinte contido:
Remitímonos á resposta facilitada polo conselleiro de Sanidade á pregunta oral número 38011
que tivo lugar no pleno do 19 de decembro de 2018.
Pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-12-19?
part=21336c32-45c3-4d2d-a32f-ff08f4515adc&start=8593
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-QwiWLR8U4-6
Verificación:
CVE-PREPAR: 58be92f0-4fe7-4bf6-69d5-c04503b44221
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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/194033
Data
11/02/2019 13:00

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 38017 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de don Xosé Luís Bará Torres e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as previsións do Goberno galego respecto
da cobertura da praza de pediatra no Centro de Saúde de Mondariz, de xeito permanente
e con horario completo, no caso do traslado do seu titular”, (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 Sanidade, que ten o seguinte contido:
“O Servizo Galego de Saúde mantén o compromiso de restablecer a atención pediátrica nos
Concellos de Mondariz, Mondariz Balneario e O Covelo nas mesmas condicións nas que se
viña prestando en canto se resolva a situación administrativa da pediatra titular de Mondariz.
Tan pronto como a pediatra se incorpore da súa baixa laboral procederase de inmediato á
convocatoria da praza para a súa cobertura polo procedemento regulamentariamente
establecido.
Se durante este período se puidese dispoñer de persoal substituto restableceríase o servizo nas

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-4htrXgPLz-9
Verificación:
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

mesmas condicións nas que se viña prestando sen maior demora.”
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
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Nº Saída
2019/194001
Data
11/02/2019 13:00
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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 38080 formulada polo Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, a iniciativa de don Aurelio Núñez Centeno e outros/as
deputados/as do mesmo grupo, sobre “as novidades existentes en relación coa campaña de
vacinación contra a gripe do ano 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
Consellería de Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo director xeral de Saúde Pública á pregunta oral número
38079 que tivo lugar na sesión da Comisión 5ª do 25 de outubro de 2018.
Pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/comision-5-sanidade-politica-socialemprego-2018-10-25?part=7fa21a74-64d7-4052-9517-6cf67645c7fe&start=6675.”
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de

CSV: ZK5knVHLJ1
REXISTRO-MJHBqRiiS-9
Verificación:
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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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Rexistro electrónico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
Nº Saída
2019/193999
Data
11/02/2019 12:59

RS/mc

En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 38251 formulada polo Grupo
Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa de dona Montserrat Prado Cores e
outros/as deputados/as do mesmo grupo, sobre “as actuacións que está a levar a cabo o
Goberno galego para solucionar a situación xerada por Povisa coa

presentación do

preconcurso de acredores”, (publicada no BOPG número 371 do 16 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
Sanidade, que ten o seguinte contido:
“Remitímonos á resposta facilitada polo conselleiro de Sanidade á pregunta oral número 38011
que tivo lugar no pleno do 19 de decembro de 2018.
Pode consultarse no seguinte enlace:
http://mediateca.parlamentodegalicia.gal/library/items/pleno-parlamento-2018-12-19?
part=21336c32-45c3-4d2d-a32f-ff08f4515adc&start=8593.”
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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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En relación coa pregunta con resposta oral en Pleno número: 38408, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona María Luisa Pierres López, e outras/os
deputadas/os do mesmo grupo sobre, “as intencións do Goberno galego de cumprir o acordo
parlamentario do 1 de febreiro de 2018, referido á colaboración económica da Xunta de Galicia
co Concello de Corcubión para revisar e actualizar o Plan especial de protección do conxunto
histórico da vila”, (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 Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda, que ten o seguinte contido:
“A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda vén de comunicarlle ao alcalde de Corcubión que
o departamento que dirixe financiará cun orzamento de 100.000 euros a revisión do Plan Especial de
Protección do Conxunto Histórico deste municipio. Nas vindeiras semanas, traballarase na redacción do
documento co que se ratificará o compromiso adquirido pola Consellería”.
O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, de

CSV: ZK5knVHLJ1
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Verificación:
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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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