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Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López e Luis Álvarez Martínez, deputada e 

deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

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

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e Cultura. 

 

Na Comisión de Educación e Cultura do 19 de maio de 2016, foi 

aprobada por unanimidade unha Proposición non de lei do Grupo 

Parlamentario Socialista instando a Xunta de Galicia a, poñer en 

marcha de forma inmediata as acción máis urxentes para solucionar os 

problemas que se manifestan en Santa Eulalia de Bóveda e a iniciar un 

plan conxunto de investigación, rehabilitación, conservación e posta en 

valor  deste importante monumento e de todo seu conxunto. 

 

Un mes máis tarde, a través dos medios de comunicación, soubemos 

que a Consellería de Cultura pretendía facer un investimento de 44.500 

euros no 2016 no arranxo de Santa Eulalia, aínda que  consideraba que 

non podía tocar as pinturas ata que se reducira a humidade dentro do 

templo, circunstancia que xa se coñecía con anterioridade dado que a 

consellería afirma que realiza estudios continuos da súa situación dende 

2013. 

 

Tamén se comunicou que se faría unha medición en 3D do recinto e o 

seu contorno, pero dende ese momento non tivemos máis datos nin 

información sobre o feito en Santa Eulalia, o seu estado e as previsións 

de actuacións.  Tampouco sabemos si a consellería pensa realmente 

facer o plan de intervención que aprobou o Parlamento, porque unha 

medición en 3D é  unha ferramenta non un plan de investigación nin a  

difusión que tiveron os folletos que ao parecer se publicaron como 

información turística e cultural. 

 

Polo exposto, a deputada e deputado asinantes formulan as seguintes 

preguntas: 

 

 

1.ª) Cal é a situación actual de Santa Eulalia de Bóveda? 
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2.ª) Que accións levou a cabo a Consellería de Cultura para mellorar o 

seu estado? 

 

3.ª) Cal foi o orzamento investido no ano 2016? 

 

4.ª) Que fixo a Consellería de Cultura para cumprir as resolucións do 

Parlamento de Galicia do 19 de  maio de 2016? 

 

5.ª) Pensa realizar a consellería o plan conxunto de investigación, 

rehabilitación, conservación e posta en valor de Santa Eulalia? 

 

6.ª) Que accións pensa poñer en marcha en 2017? 

 

7.ª) Cal foi a difusión e o método de difusión  dos folletos informativos 

sobre Santa Eulalia de Bóveda? 

 

Pazo do Parlamento, 11 de xaneiro de 2017 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

  Luis Álvarez Martínez 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 19/09/2017 13:42:08 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 19/09/2017 13:42:17 
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Fascículo 1



Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria referida á ac-
tuación da Xefatura Territorial de Pontevedra en relación cos problemas que está a ocasionar a
praga de ratas detectada no CPI da Cañiza, e as medidas previstas ao respecto 53619

ı 16896 (10/POC-002915)
Grupo Parlamentario de En Marea
Quinteiro Araújo, Paula
Sobre a valoración da Xunta de Galicia referida ás deficiencias e carencias que presenta en materia
de accesibilidade o edifico destinado ao Centro de Información á Muller de Mos, así como o control
levado a cabo en relación co cumprimento da normativa vixente ao respecto 53621

ı 16901 (10/POC-002916)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non cubrir as prazas docentes vacantes nos institutos de
ensinanza secundaria As Mariñas e Francisco Aguiar, na comarca das Mariñas, e as medidas pre-
vistas ao respecto 53623

ı 16903 (10/POC-002917)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para arranxar o problema de precariedade existente na
prestación de asistencia sanitaria no Centro de Saúde de Carral, así como a súa opinión respecto do
cumprimento dos compromisos adquiridos para esta lexislatura en relación co medio rural 53627

ı 16909 (10/POC-002918)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a situación actual do castro da Piringalla, na cidade de Lugo, a valoración da Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en relación coa súa importancia e a dispoñibilidade
dalgún proxecto para ese achado, así como as súas previsións respecto da súa escavación e estudo
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ı 16914 (10/POC-002919)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a situación actual do monumento de Santalla de Bóveda, as actuacións levadas a cabo e pre-
vistas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para mellorar o seu estado
de conservación e o cumprimento do Acordo parlamentario do 19 de maio de 2016 referido á exe-
cución dun plan conxunto para a súa investigación, rehabilitación, conservación e posta en valor,
así como o alcance e método de difusión dos folletos informativos ao respecto 53633

ı 16917 (10/POC-002920)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do recoñecemento das competencias profesionais
e a formación necesaria para a adquisición do título de Técnico ou Técnica Superior en Electrome-
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kite
Resaltado



Sobre as razóns do Goberno galego para non cubrir as prazas docentes vacantes nos institutos de
ensinanza secundaria As Mariñas e Francisco Aguiar, na comarca das Mariñas, e as medidas pre-
vistas ao respecto
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 16903 (10/POC-002917)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para arranxar o problema de precariedade existente
na prestación de asistencia sanitaria no Centro de Saúde de Carral, así como a súa opinión respecto
do cumprimento dos compromisos adquiridos para esta lexislatura en relación co medio rural
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 16909 (10/POC-002918)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a situación actual do castro da Piringalla, na cidade de Lugo, a valoración da Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en relación coa súa importancia e a dispoñibilidade
dalgún proxecto para ese achado, así como as súas previsións respecto da súa escavación e estudo
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 16914 (10/POC-002919)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a situación actual do monumento de Santalla de Bóveda, as actuacións levadas a cabo e pre-
vistas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para mellorar o seu estado
de conservación e o cumprimento do Acordo parlamentario do 19 de maio de 2016 referido á exe-
cución dun plan conxunto para a súa investigación, rehabilitación, conservación e posta en valor,
así como o alcance e método de difusión dos folletos informativos ao respecto
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 16917 (10/POC-002920)
Grupo Parlamentario de En Marea
Solla Fernández, Eva
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do recoñecemento das competencias profesionais
e a formación necesaria para a adquisición do título de Técnico ou Técnica Superior en Electrome-
dicina Clínica, así como a regularización e convocatoria da oferta pública de emprego nesa espe-
cialidade, revertendo a privatización do servizo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

- 16930 (10/POC-002921)
Grupo Parlamentario de En Marea
Cal Ogando, Marcos e Sánchez García, Antón
Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia dende agosto de 2016 para resolver a
problemática xerada a consecuencia das deficiencias existentes no funcionamento das novas in-
fraestruturas de saneamento de Ribeira, as súas causas e o tipo de control periódico que se está a
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Sobre o contido e obxectivos dos premios á excelencia da calidade hixiénico-sanitaria de produtores
de leite cru de vaca en Galicia, convocados pola Consellería do Medio Rural no ano 2017
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

- 17209 (10/POC-002938)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 5 máis
Sobre a xestión levada a cabo polo Goberno galego en relación cos helicópteros do Servizo de Gar-
dacostas de Galicia, a súa incidencia no custo dos servizos de busca e salvamento marítimo e as
melloras derivadas do actual modelo de xestión privada, así como a súa opinión respecto da coin-
cidencia da oferta económica realizada pola única empresa presentada á licitación do novo contrato
co importe máximo fixado pola Consellería do Mar
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

- 17212 (10/POC-002939)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a situación actual do monumento de Santalla de Bóveda, as actuacións levadas a cabo e pre-
vistas pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para mellorar o seu estado
de conservación e o cumprimento do Acordo parlamentario do 19 de maio de 2016 referido á exe-
cución dun plan conxunto para a súa investigación, rehabilitación, conservación e posta en valor,
así como o alcance e método de difusión dos folletos informativos ao respecto
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 17216 (10/POC-002940)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre as razóns da emisión na plataforma televisiva Movistar+ de boa parte da oferta de series e
cine con subtítulos en euskera e catalán e non en lingua galega, así como a dispoñibilidade pola
Secretaría Xeral de Política Lingüística dalgún proxecto para situar o galego ao mesmo nivel que o
resto das linguas nas plataformas de televisión
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 17221 (10/POC-002941)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a valoración da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria respecto do
cobro de entradas para a realización de visitas ás catedrais de Mondoñedo, Ourense e Tui mentres
que están a recibir achegas económicas de carácter público, o cumprimento das obrigas derivadas
da súa condición de Ben de Interese cultural e a actuación que vai levar a cabo ao respecto
Comisión 4ª, Educación e Cultura

- 17223 (10/POC-002942)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis
Sobre os datos referidos ás xuntanzas levadas a cabo pola Xunta de Galicia coa fundación encar-
gada da xestión das visitas ao Pazo de Meirás, así como os expedientes abertos polo incumprimento
da normativa vixente ao respecto
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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