8 de xuño de 2021
10:00 horas

Servizo de Asistencia Parlamentaria

ÍNDICE

Páx.
Convocatoria do Pleno........................................................................................... 1
Relación de membros da Cámara ........................................................................ 6
Listado para votación ............................................................................................ 8
Punto 1.

Comparecencia .................................................................................... 11

1.1

16674 (11/CPP-000056)
Da conselleira do Mar, por petición propia, pola situación creada polo
recurso interposto polo Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto
Demográfico respecto do Plan xeral de explotación marisqueira para o
período 2021-2023 .............................................................................13

Punto 2.

Mocións ............................................................................................... 15

2.1

16667 (11/MOC-000046)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a
elaboración dun novo modelo eólico para Galicia (Moción
consecuencia da Interpelación nº 15829, publicada no BOPG nº 138,
do 12.05.21, e debatida na sesión plenaria do 25.05.2021) .............17

2.2

16668 (11/MOC-000047)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en
relación coa participación equilibrada de homes e mulleres nos
órganos da Administración e nos consellos de administración de
sociedades (Moción consecuencia da Interpelación nº 15700,
publicada no BOPG nº 138, do 12.05.21, e debatida na sesión
plenaria do 25.05.2021) ...................................................................20

2.3

16671 (11/MOC-000048)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en
relación coa protección do patrimonio natural e a biodiversidade
(Moción consecuencia da Interpelación nº 5617, publicada no BOPG
nº 52, do 25.11.20, e debatida na sesión plenaria do 26.05.2021) ...23

Punto 3.

Proposicións non de lei ...................................................................... 27

3.1

2553 (11/PNP-000255)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre o inicio polo Goberno galego, no último trimestre de 2020, do
debate para a actualización do Pacto local de Galicia no seo da
Comisión Galega de Cooperación Local
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 27, do 07.10.2020 ..................... 29

3.2

5252 (11/PNP-000601)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da rebaixa
ao 4% do IVE sobre a electricidade
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 49, do 19.11.2020 ..................... 33

3.3

12192 (11/PNP-001201)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para
mellorar as condicións laborais e salariais do persoal do Sergas.
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG n.º 109, do
11.03.2021...........................................................................................37

3.4

13689 (11/PNP-001341)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central de atención
ás alegacións presentadas pola Xunta de Galicia respecto do
Proxecto de orde pola que se establecen os prezos dos cargos do
sistema eléctrico e dos pagos por capacidade que resultan de
aplicación a partir do 1 de xuño de 2021
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 121, do 07.04.2021 ................... 44

3.5

14701 (11/PNP-001452)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Verea Fraiz, Borja e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno
central en relación co deseño e presentación oficial do Plan turístico
nacional Xacobeo 2021-2022
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 130, do 28.04.2021 ................... 49

3.6

15479 (11/PNP-001491)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Castro Rey, Paloma e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia
respecto do desenvolvemento de programas de recollida,
recuperación e reciclaxe de residuos mariños
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 134, do 05.05.2021 ................... 54
Punto 4.

Interpelacións ..................................................................................... 57

4.1

14348 (11/INT-000828)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co sector da
automoción
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 126, do 21.04.2021 ................... 59

4.2

15774 (11/INT-000896)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia respecto do sector eólico
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 138, do 12.05.2021 ................... 63

4.3

16363 (11/INT-000940)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a política da Xunta de Galicia respecto da xestión dos recursos
humanos no Servizo Galego de Saúde
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 144, do 26.05.2021 ................... 68

Punto 5.

Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta de Galicia 70

5.1

16728 (11/POPX-000033)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre o compromiso que ten o Goberno galego coas políticas
ambientais e de coidado na natureza en Galicia..................................72

5.2

16729 (11/POPX-000034)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana
Sobre as medidas que vai tomar o Goberno galego para frear o
espolio enerxético de Galicia e o dano ambiental que causa............74

Punto 6.

Preguntas ao Goberno ....................................................................... 75

6.1

16713 (11/PUP-000184)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre as razóns do atraso na asignación ás autónomas e ós autónomos
e as pequenas e medianas empresas galegas dos fondos recibidos como
consecuencia do Real Decreto Lei 5/2011, do 12 de marzo, de apoio á
solvencia empresarial .......................................................................... 77
6.2

16710 (11/PUP-000182)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro e 6 máis
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego para defender a
autonomía financeira de Galicia e tentar reverter a modificación do
artigo 36 da Lei do Imposto sobre a Renda das persoas físicas que
prevé o Proxecto de Lei de Medidas de prevención e loita contra o
fraude fiscal.......................................................................................80

6.3

11528 (11/POP-001630)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre o avance que presentan os traballos de ampliación da rede de
centros integrados de formación profesional
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 105, do 03.03.2021................... 85

6.4

15802 (11/POP-002072)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia relativas á
conservación e posta en valor do ben de interese cultural da torre de
Teodomiro, no concello de Aranga
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 138, do 12.05.2021................... 88

6.5

15816 (11/POP-002073)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre as actuacións do Goberno galego respecto das previsións para
conseguir a homologación do Camiño dos Faros como ruta de gran
percorrido
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 138, do 12.05.2021................... 92

6.6

16711 (11/PUP-000183)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre a ampliación da permanencia de mozos e mozas con
discapacidade nos centros de educación especial
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 147, do 02.06.2021................... 95

6.7

8883 (11/POP-001242)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 3 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para resolver a
problemática xerada pola precariedade das instalacións do Servizo de
Urxencias Extrahospitalarias situado no Hospital Comarcal de
Monforte
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 88, do 03.02.2021..................... 99

6.8

11040 (11/POP-001571)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre a avaliación que fai a Xunta de Galicia dos resultados do
proceso asistencial integrado para a esclerose lateral amiotrófica
(ELA), posto en marcha no ano 2018
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 101, do 24.02.2021................... 103

6.9

16155 (11/POP-002112)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do reforzamento dos
servizos do Centro de Saúde da Guarda
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 144, do 26.05.2021................... 107

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento,
resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 8 de xuño de
2021, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento.

CSV: REXISTROyqn1IVhI08
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/
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enerxético de Galicia e o dano ambiental que causa
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integrados de formación profesional
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 105, do 03.03.2021
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia relativas á conservación e
posta en valor do ben de interese cultural da torre de Teodomiro, no concello
de Aranga
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 138, do 12.05.2021

6.5
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Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre as actuacións do Goberno galego respecto das previsións para
conseguir a homologación do Camiño dos Faros como ruta de gran
percorrido
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 138, do 12.05.2021
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Queixas Zas, Mercedes e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
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Sobre a ampliación da permanencia de mozos e mozas con discapacidade
nos centros de educación especial
6.7

8883 (11/POP-001242)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 3 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para resolver a
problemática xerada pola precariedade das instalacións do Servizo de
Urxencias Extrahospitalarias situado no Hospital Comarcal de Monforte
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 88, do 03.02.2021

6.8

11040 (11/POP-001571)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre a avaliación que fai a Xunta de Galicia dos resultados do proceso
asistencial integrado para a esclerose lateral amiotrófica (ELA), posto en
marcha no ano 2018
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 101, do 24.02.2021
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Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non
de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do
Regulamento.
O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión.
Santiago de Compostela, 1 de xuño de 2021
Miguel Ángel
Santalices Vieira,
Presidente

Firmado digitalmente por Miguel Ángel Santalices
Vieira, Presidente
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Miguel Ángel
Santalices Vieira, Presidente,
email=miguel.angel.santalices.vieira@parlamentodeg
alicia.es
Fecha: 2021.06.01 16:32:44 +02'00'
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Relación de deputadas e deputados do Parlamento de Galicia
XI Lexislatura
(actualizada o 3 de xuño de 2021)

Para votación por chamamento
APELIDOS E NOME
1. Aira Díaz, María del Carmen
2. Álvarez Martínez, Luis Manuel
3. Amigo Díaz, María Encarnación
4. Arangüena Fernández, Pablo
5. Arias Rodríguez, Raquel
6. Armada Pérez, José Antonio
7. Balseiro Orol, José Manuel
8. Bará Torres, Xosé Luís
9. Caballero Miguez, Gonzalo
10. Candia López, María Elena
11. Carballo Páez, Ramón
12. Carreira Pazos, Iria
13. Castro García, Daniel
14. Castro Rey, Paloma
15. Díaz Mouteira, María Sol
16. Díaz Varela, Noa Susana
17. Egerique Mosquera, Teresa
18. Fernández Alfonzo, Ramón
19. Fernández Gómez, Alexandra
20. Ferro Iglesias, José Luis
21. Francisco Rivera, Juan Carlos
22. Gallego Sanromán, María Leticia
23. García Vidal, Ana Belén
24. González Albert, María
25. González Iglesias, María do Carme
26. Lorenzo Gómez, Rubén
27. Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
8

GP

S

NON

ABST

BNG
S
P
S
P
P
P
BNG
S
P
P
BNG
BNG
S
P
S
P
BNG
BNG
P
S
S
P
BNG
BNG
P
BNG

1

8

28. Murillo Solís, María Guadalupe
29. Nóvoa Iglesias, Marta
30. Otero Rodríguez, Patricia
31. Pazos Couñago, José Alberto
32. Pérez Fernández, Rosana
33. Pérez López, Daniel
34. Pérez López, Noelia
35. Pomar Tojo, Carmen María
36. Pontón Mondelo, Ana
37. Prado del Río, Paula
38. Presas Bergantiños, Noa
39. Puy Fraga, Pedro
40. Queixas Zas, Mercedes
41. Rey Varela, José Manuel
42. Ríos Santomé, Paulo
43. Rivas Cruz, Xosé Luís
44. Rodeiro Tato, Ovidio
45. Rodil Fernández, Olalla
46. Rodríguez Carrera, María Felisa
47. Rodríguez Dacosta, Mª del Carmen
48. Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta Mª
49. Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
50. Santos Costa, Manuel
51. Sanz Arias, Cristina
52. Seco García, Martín

P
P
S
P
BNG
BNG
P
P
BNG
P
BNG
P
BNG
P
BNG
BNG
P
BNG
P
S
P
S
P
P
S

53. Suárez Sarmiento, María Elena
54. Tabarés Pérez Piñeiro, Iago
55. Tellado Filgueira, Miguel Ángel
56. Torrado Quintela, Julio
57. Vázquez Domínguez, Sandra
58. Vega Pérez, Daniel
59. Verea Fraiz, Borja

P
BNG
P
S
P
P
P
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DEPUTADAS E DEPUTADOS MEMBROS DA XUNTA DE GALICIA

60. Quintana Carballo, Rosa María
61. González Vázquez, José
62. García Martinez, Fabiola
63. Rodríguez González, Román
64. Conde López, Francisco José
65. Vázquez Mourelle, Ethel María
66. Vázquez Mejuto, María Ángeles
67. Martínez García, Valeriano
68. Rueda Valenzuela, Alfonso
69. Núñez Feijoo, Alberto

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

DEPUTADAS E DEPUTADOS DA MESA DO PARLAMENTO
70. Ortega Otero, Marina
71. Porro Martínez, María Corina
72. Prado Cores, María Montserrat
73. Calvo Pouso, Diego
74. Santalices Vieira, Miguel Ángel

S
P
BNG
P
P

3
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 08.06.2021
Hora: 10:00
Orde do día

1.

Comparecencia
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 08.06.2021
Hora: 10:00
Orde do día

1.1

16674(11/CPP-000056)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Da conselleira do Mar, por petición propia, pola situación
creada polo recurso interposto polo Ministerio de Transición
Ecolóxica e Reto Demográfico respecto do Plan xeral de
explotación marisqueira para o período 2021-2023
Publicación da iniciativa, 147, 02.06.2021

12

Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2021/967647
Data
28/05/2021 15:01

Solicítolle, consonte o disposto no artigo 144 do Regulamento da Cámara, a
comparecencia por trámite de urxencia e a petición propia -ante o Pleno do Parlamentoda Conselleira do Mar “pola situación creada polo recurso interposto polo
Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico a respecto do Plan Xeral
de Explotación Marisqueira para o período 2021-2023”

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

CSV: REXISTROWWRniiDQ78
Verificación:
CVE-PREPAR: 3e8bbdd5-a663-b4a3-e0e0-56af25f327f9
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. Presidente do Parlamento de Galicia

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
28/05/2021 15:01:35
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTROWWRniiDQ78
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 28/05/2021 15:01:35
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 08.06.2021
Hora: 10:00
Orde do día

2.

Mocións
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 08.06.2021
Hora: 10:00
Orde do día

2.1

16667(11/MOC-000046)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
para a elaboración dun novo modelo eólico para Galicia
(Moción consecuencia da Interpelación nº 15829, publicada no
BOPG nº 138, do 12.05.21, e debatida na sesión plenaria do
25.05.2021)
Publicación da iniciativa, 147, 02.06.2021
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu deputado,
Martín Seco García, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 151.2
do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte moción para
substanciar a Interpelación debatida na sesión plenaria do día 25 de maio de
2021, sobre a política do Goberno galego en materia de enerxía eólica en Galicia
(doc. núm. 15829).
Moción
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a elaborar un novo modelo
eólico para Galicia, contando coa participación de todos os sectores implicados,
co obxectivo de democratizar o sistema, comezando por actualizar o Plan
sectorial eólico de Galicia e que debe analizar as seguintes propostas:
1. No ámbito do retorno económico á cidadanía:
a) Modificar a regulación para establecer que o canon eólico e o Fondo de
Compensación Ambiental sexan establecidos pola potencia instalada do parque
eólico, utilizando a recadación íntegra para actuar sobre melloras nos concellos e
nas comunidades locais afectadas pola instalación dos ditos parques, con
reparticións obxectivas dos recursos recadados por este canon.
b) Nos terreos das comunidades de montes veciñais en man común o canon ou
renda non poderá ser inferior ao 3 % do valor dos produtos obtidos.
2. No ámbito da transparencia e participación:

CSV: REXISTROq1H3psfGi9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

a) Publicar un modelo de “contrato tipo” para favorecer a transparencia e
garantías dos propietarios rurais.
b) Fomentar dende a administración autonómica, fórmulas de negociación previa
entre promotor e propietario, necesarias antes dun posible inicio de declaración
de utilidade pública para un posterior procedemento expropiatorio, co obxectivo
de favorecer unha negociación equilibrada.
c) Crear unha base pública de información dos prezos alcanzados nas
negociacións entre as partes afectadas na instalación dun parque eólico.
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d) Creación dunha oficina de asesoramento técnico, administrativo e
medioambiental, para concellos e comunidades afectadas por procesos de
desenvolvemento de actividade eólica no seu territorio.
3) No ámbito patrimonial e medioambiental:
a) Paralizar a implantación de proxectos eólicos en zonas que fosen incluídas nas
previsións de ampliación da Rede Natura 2000, minimizando ademais os
impactos sobre as áreas xa pertencentes á Rede Natura.
b) Someter a avaliación ambiental estratéxica o Plan eólico do ano 1997 mentres
non se elabora un novo plan que debe ser sometido a avaliación ambiental
estratéxica.
c) En tanto non se proceda á citada avaliación ambiental estratéxica, maximizar o
rigor nas avaliacións ambientais dos proxectos que están a se desenvolveren no
noso territorio, incluíndo unha especial vixilancia sobre o fraccionamento de
proxectos que deben ser tramitados conxuntamente, así como a análise do
impacto acumulativo e conxunto dos novos parques eólicos sobre a paisaxe, os
recursos hídricos, zonas húmidas, flora, fauna, patrimonio cultural material ou
inmaterial e os restantes elementos determinados pola lexislación vixente.
d) Aumentar a distancia mínima das instalacións eólicas respecto das vivendas,
explotacións agrícolas e gandeiras para compensar a tendencia a instalar muíños
cada vez máis grandes.
e) Eliminar a prevalencia xenérica do interese social e utilidade pública dos
parques eólicos con relación aos montes veciñais en man común.
Pazo do Parlamento, 28 de maio de 2021

CSV: REXISTROq1H3psfGi9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 28/05/2021 12:42:30
Gonzalo Caballero Míguez na data 28/05/2021 12:42:54
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 08.06.2021
Hora: 10:00
Orde do día

2.2

16668(11/MOC-000047)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia
en relación coa participación equilibrada de homes e mulleres
nos órganos da Administración e nos consellos de
administración de sociedades (Moción consecuencia da
Interpelación nº 15700, publicada no BOPG nº 138, do
12.05.21, e debatida na sesión plenaria do 25.05.2021)
Publicación da iniciativa, 147, 02.06.2021
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada,
Noa Díaz Varela, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte moción para
substanciar a Interpelación debatida na sesión plenaria do día 25 de maio de
2021, sobre a política do Goberno galego respecto da paridade na composición
dos órganos de toma de decisión do Consello de Administración da Sociedade
para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia 8doc. núm. 15700)

Moción

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1. Asegurar a participación equilibrada entre homes e mulleres que establece a
disposición adicional primeira la Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a
igualdade efectiva de mulleres e homes en todos os órganos superiores e de
dirección da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, así
como en todos os seus entes instrumentais.
2. Non participar en ningunha sociedade na que nos seus consellos de
administración non se cumpran os criterios de equilibrio entre homes e mulleres
recoñecidos na Lei orgánica 3/2007.

CSV: REXISTRO1K7goJk3G9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

3. Facer efectivo o acordo aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia
na súa sesión do 9 de marzo de 2021 que insta a Xunta de Galicia a asegurar que
a perspectiva de xénero estea presente nos proxectos presentados pola
Administración autonómica galega aos Fondos Next Generation, garantindo,
ademais, o equilibrio entre homes e mulleres en todos os órganos de decisión
destes fondos.
Pazo do Parlamento, 28 de maio de 2021

Asinado dixitalmente por:
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Noa Susana Díaz Varela na data 28/05/2021 12:44:30

CSV: REXISTRO1K7goJk3G9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Gonzalo Caballero Míguez na data 28/05/2021 12:44:49
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 08.06.2021
Hora: 10:00
Orde do día

2.3

16671(11/MOC-000048)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia
en relación coa protección do patrimonio natural e a
biodiversidade (Moción consecuencia da Interpelación nº 5617,
publicada no BOPG nº 52, do 25.11.20, e debatida na sesión
plenaria do 26.05.2021)
Publicación da iniciativa, 147, 02.06.2021
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
do deputado Luis Bará Torres, ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do
Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción para substanciar a
Interpelación debatida na sesión plenaria celebrada o pasado 26 de maio, sobre a
política do Goberno galego en relación coa ampliación da Rede Natura 2000 en
Galicia (doc. núm 5617, [11/INT-000380]).

Moción
“O Parlamento galego insta a Xunta de Galiza a:
1. Aplicar o principio de precaución nas intervencións que poidan afectar
ao patrimonio natural ou á biodiversidade, como é o caso das infraestruturas dos
parques eólicos previstos en ecosistemas protexidos pola Directiva Hábitat, para
evitar efectos irreversíbeis en hábitats de interese prioritario.
2. Aplicar o principio de prevención dos problemas derivados do cambio
climático e, en consecuencia, elaborar estudos hidrolóxicos e hidroxeolóxicos e
facer unha avaliación ambiental conxunta dos efectos negativos que a alta
concentración de infraestruturas asociadas a parques eólicos pode ter na rede hídrica
CSV: REXISTROHV0xmk69X9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

e en hábitats de especial importancia na prevención do cambio climático como as
turbeiras.
3. Promover a elaboración en Galiza dun novo marco normativo que
promova un modelo de desenvolvemento eólico máis social, ecolóxico e racional,
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

que protexa o territorio e as comunidades rurais de proxectos eólicos abusivos e
invasivos.
4. Iniciar no prazo máximo de tres meses a tramitación da ampliación da
Rede Natura 2000 co obxectivo de protexer mediante esta figura arredor do 20% do
territorio galego, para achegarnos á media europea e estatal. Paralelamente ao inicio
deste proceso, establecerase o réxime de protección preventiva nos espazos incluídos
na proposta de ampliación.
5. Iniciar o procedemento de creación do Fondo de Conservación da
Natureza, que estará constituído por achegas do orzamento da Xunta, ingresos de
sancións por infraccións e agresións ambientais, novas figuras tributarias da
fiscalidade verde, e doazóns. O Fondo será un instrumento para financiar:
-

Actuacións de preservación da biodiversidade

-

Actuacións de creación e xestión de áreas naturais protexidas

-

Plans de dinamización económica de áreas protexidas, desde unha

perspectiva de multifuncionalidade (incentivos para actividades produtivas
sustentábeis en zonas protexidas)
-

Fomento de paisaxes agroforestais multifuncionais (agrarias, pastos para

CSV: REXISTROHV0xmk69X9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

gandaría en extensivo, espazos abertos, humidais, bosques de frondosas,
froiteiras…)
-

Solucións baseadas na natureza fronte ao risco de incendios e a ameaza

do cambio climático
-

Fomento de iniciativas de custodia do territorio.
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Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

6. Iniciar un proceso participativo encamiñado a aprobar en 2022 a
Estratexia Galega de Infraestrutura Verde, instrumento fundamental para combater a
fragmentación de hábitats e favorecer a conectividade ecolóxica. Nesta estratexia
porase en valor o papel das serras e dos cursos fluviais como conectores ecolóxicos.
7. Desenvolver no presente ano 2021 un plan integral de protección e
conservación dos 1.131 humidais do “Inventario de humidais de Galicia” (2003),
con especial atención a aqueles que están nunha situación “deficiente”, segundo se
deriva do estudo publicado polo IBADER no ano 2017.
8. Aprobar gradualmente os Plans de conservación e recuperación de
especies ameazadas que aínda non contan con este instrumento de xestión, para dar
cumprimento ao previsto na lei 42/2007 do patrimonio natural e a biodiversidade e
na lei 5/2019 do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia.
9. Aprobar un novo Plan Estratéxico de xestión das Especies Exóticas
Invasoras e para o desenvolvemento dun sistema estandarizado de análise de riscos
para as especies exóticas en Galicia. As especies exóticas invasoras constitúen unha
das principais ameazas para a biodiversidade, e conlevan riscos para os equilibrios
ecolóxicos, para a saúde e para as actividades económicas.”

CSV: REXISTROHV0xmk69X9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2021

Asdo.: Luis Bará Torres
Portavoz s. do G.P. do BNG
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
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Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTROHV0xmk69X9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 28/05/2021 13:45:26
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3.

Proposicións non de lei
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 08.06.2021
Hora: 10:00
Orde do día

3.1

2553(11/PNP-000255)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre o inicio polo Goberno galego, no último trimestre de
2020, do debate para a actualización do Pacto local de
Galicia no seo da Comisión Galega de Cooperación Local
Publicación da iniciativa, 27, 07.10.2020
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Á Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia por iniciativa das súas
deputadas e do seu deputado, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Pablo
Arangüena e Paloma Castro Rey, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte
proposición non de lei para o seu debate en Pleno.
A Constitución española e a Carta europea de autonomía local establecen e
consagran os principios de autonomía e suficiencia financeira das entidades
locais. O Estatuto de autonomía de Galicia establece que os ingresos dos entes
locais se percibirán a través da Comunidade Autónoma galega, que os distribuirá
de acordo cos criterios legais que estableza, tanto no que se refire aos ingresos
estatais como para as subvencións incondicionais.

CSV: REXISTROgEQ3NV9aF5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local no seu artigo 2.1
modificado pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e
sostibilidade da Administración local, establece: “Para a efectividade da
autonomía garantida constitucionalmente ás entidades locais, a lexislación do
Estado e a das comunidades autónomas, reguladora dos distintos sectores da
acción pública, segundo a distribución constitucional das competencias, deberá
asegurar aos concellos, ás provincias e ás illas o seu dereito a intervir en cantos
asuntos afecten directamente ao círculo dos seus intereses, atribuíndolle as
competencias que proceda en atención ás características da actividade pública
de que se trate e á capacidade de xestión da entidade local, de conformidade cos
principios de descentralización, proximidade, eficacia e eficiencia, e con estrita
suxeición á normativa de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira.”
E no artigo 105.1 establece: “de conformidade coa lexislación prevista no artigo
5, dotarán ás facendas locais de recursos suficientes para o cumprimento dos
fins das entidades locais.”
O 20 de xaneiro de 2006, o presidente da Xunta de Galicia e o presidente da
Fegamp, asinaron o primeiro Pacto local galego, de acordo co establecido na Lei
de bases de réxime local (Lei 7/1985, do 2 de abril) e a Lei de Administración
local de Galicia (Lei 7/1997, do 22 de xullo) e demais normativa de aplicación
vixente.
O dito pacto establece unha reasignación de competencias entre a Comunidade
Autónoma galega e a Administración local, baseándose no principio de
subsidiariedade, con respecto á garantía da autonomía local, dotada de
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financiamento suficiente para a súa prestación.
Nas súas cláusulas, establécese que as partes asinantes se comprometen, entre
outras cousas, a:
“I.-Financiamento:
Sen prexuízo do obxectivo irrenunciable e imprescindible de acadar un pacto de
Estado polo financiamento, no que defendemos a inclusión dos criterios de
número de núcleos de poboación e extensión do territorio na distribución aos
concellos da participación nos tributos do Estado, a Comunidade Autónoma
galega levará a cabo as seguintes actuacións:
- Regulación do Fondo galego de cooperación local.
- Fondo de compensación interterritorial
- Asunción dos custos de mantemento dos centros de saúde, actualmente a cargo
dos concellos
- Asunción dos custos de mantemento dos centros de ensinanza primaria.”
Pasados 14 anos desde a sinatura deste primeiro Pacto local galego e sen que se
teña desenvolto na súa totalidade, é momento de iniciar o debate sobre un II
Pacto Local no seo da Comisión Galega de Cooperación Local, que estableza
claramente as competencias de cada administración así como a suficiencia
financeira para levalas a cabo.
Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte
proposición non de lei:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a iniciar neste último trimestre
do ano o debate para unha actualización do Pacto local galego, no seo da
Comisión Galega de Cooperación Local.

CSV: REXISTROgEQ3NV9aF5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pazo do Parlamento, 24 de setembro de 2020

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 24/09/2020 17:21:11
Pablo Arangüena Fernández na data 24/09/2020 17:21:26
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Paloma Castro Rey na data 24/09/2020 17:21:43

CSV: REXISTROgEQ3NV9aF5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Gonzalo Caballero Míguez na data 24/09/2020 17:21:55
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Orde do día

3.2

5252(11/PNP-000601)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da
rebaixa ao 4% do IVE sobre a electricidade
Publicación da iniciativa, 49, 19.11.2020
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da
deputada e deputados Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel
Pérez López, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte
Proposición non de lei para debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o Bloque Nacionalista Galego temos unha fonda preocupación pola
situación que atravesan moitos galegos e galegas. As consecuencias da crise
socioeconómica sobre a capacidade financeira os fogares galegos continúan a ser un
problema á orde do día debido á emerxencia do contexto covid. Hoxe os custos da vida
(luz, gas, combustíbeis, peaxes…) son unha realidade difícil de soportar para moitos
sectores.
Malia a importancia doutros factores como os climáticos, é obvio que o sistema
de fixación do prezo da factura, sempre en base á tecnoloxía máis cara que participa, é
determinante. Porén, non son a única causa de que teñamos unha factura tan elevada e
hai decisións políticas que se poden tomar con carácter inmediato para abaratala.
A electricidade ten no Estado Español ten unha fiscalidade excesiva, ademais do
CSV: REXISTROukUWmK7U06
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Imposto Especial á Electricidade, ten o IVE no tramo máis alto, do 21%, o que fai que
sexa un dos IVE máis altos de Europa por detrás dos países nórdicos. Máis aínda, as e
os galegos pagarán máis por causa dos suplementos autonómicos.

1
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Faise a todas luces evidentes que é precisa unha racionalización da súa
fiscalidade, que pasaría por reducir os impostos aplicados e como medida urxente sería
preciso comezar por rebaixar o IVE do 21% ao tipo superreducido do 4%. A única razón
para que isto non se faga é o afán recadatorio do Estado. Neste contexto
socioeconómico é evidente que as administracións precisas recursos económicos, e que
renunciar a unha parte é unha decisión que debe ser meditada. Porén, neste caso
concreto falamos dun servizo que debe ser básico e esencial, que debe ser considerado
como un dereito, polo que nun contexto de forte emerxencia social non é tolerable que
non se aplique un IVE acorde coa concepción da enerxía como un servizo elemental.

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno:
“O Parlamento galego acorda instar á Xunta de Galiza a demandar do Goberno
Central a inmediata redución do Imposto de Valor Engadido sobre a Electricidade do
21% co obxectivo de reducilo até o 4% para que teña un gravame acorde co seu carácter
de ben básico imprescindíbel para unha vida digna.”

CSV: REXISTROukUWmK7U06
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2020

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Deputada e deputados do G.P. do BNG
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Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 12/11/2020 16:18:53

Noa Presas Bergantiños na data 12/11/2020 16:18:56

Ramón Fernández Alfonzo na data 12/11/2020 16:19:05

CSV: REXISTROukUWmK7U06
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Pérez López na data 12/11/2020 16:19:15

3

35

Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 08.06.2021
Hora: 10:00
Orde do día

3.3

12192(11/PNP-001201)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego
para mellorar as condicións laborais e salariais do persoal
do Sergas. (Procedemento de urxencia)
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, 109,
11.03.2021
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa
das deputadas e deputados Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Manuel
Antonio Lourenzo Sobral, Mª Carmen Aira Díaz, Luis Bará Torres, Iria Carreira
Pazos, Daniel Castro García, Ramón Fernández Alfonzo, Alexandra Fernández
Gómez, María González Albert, Mª Carme González Iglesias, Rosana Pérez
Fernández, Daniel Pérez López, Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños,
Mercedes Queixas Zas, Paulo Ríos Santomé, Xosé Luis Rivas Cruz e Iago Tabarés
Pérez-Piñeiro, ao abeiro do disposto nos artigos 160 e 98 do no Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para debate en Pleno polo
trámite de urxencia, relativa ás medidas a tomar para mellorar as condicións laborais e
salariais do persoal do Sergas.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola necesidade de que o Parlamento se posicione
diante da problemática das condicións laborais e salariais do persoal do SERGAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CSV: REXISTRO0jIpbSAxf0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A sanidade pública é unha conquista social dun servizo esencial que non
estamos dispost@ a perder.
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O BNG leva anos denunciando as políticas de recortes e deterioro da sanidade
pública levadas a cabo polo Partido Popular desde a Xunta e Galiza e demandando unha
sanidade pública galega, universal, gratuíta e de calidade.
A pandemia ocasionada polo COVID-19 puxo ao límite o noso sistema
sanitario. Evidenciou o preciso que é investir en saúde e as repercusión que ten someter
ao sistema sanitario a uns tremendos recortes tanto en termos de recursos económicos
como humanos.
A pandemia da Covid-19 está a someter á sanidade pública galega a unha proba
de esforzo que non está superando, chegou tras anos de recortes e precariedade da
sanidade pública galega, anos de escaseza de investimentos, de medidas destinadas ao
seu adelgazamento e deterioro, que a levou a problemas estruturais de gran envergadura.
Puxo de relevo que precisamos un sistema sanitario público forte, que permita
responder ás necesidades de saúde da poboación e na que o persoal sanitario conte con
recursos para que as persoas doentes poidan recibir a atención que precisan en cada
momento e estar ben dimensionado para abordar as emerxencias sanitarias cando
xurdan.
A pandemia tamén constatou que o máis valioso que ten a sanidade pública é o
seu persoal, @s magnífic@s profesionais, que máis unha vez deron o mellor de si,
arriscaron a súa saúde para garantir a saúde da poboación.

CSV: REXISTRO0jIpbSAxf0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Un persoal que leva sufrindo anos de precarización, temporalidade, anos de
saturación, que está farto de que se fagan por un lado soflamas de recoñecemento
mentres polo outro non se fai nada para cambiar a situación límite na que se atopan.
O último exemplo témolo no anuncio do “Plan de intervención psicosocial para
o apoio e atención ao persoal do Sergas” anunciado polo conselleiro para, segundo el,
2

38

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

recoñecer o traballo levado a cabo polos máis de 44.000 profesionais do Sergas e
atender as posibles repercusións sobre a saúde e o benestar dos traballadores que
puidera ter neles a pandemia.
O plan que demandan @s profesionais da sanidade pública galega, o mellor
aplauso e recoñecemento é defender os seus dereitos, contratacións estábeis, rematar
coa precariedade, repoñer todas as prazas eliminadas coa aplicación da taxa de
reposición, en suma unha sanidade pública sen recortes nin privatizacións.
Para isto é preciso empezar por facer unha diagnose certeira de cal é a situación
actual, para o cal é indispensábel ter información, datos, cousa que non temos pola
opacidade coa que actúa a Xunta, pola súa negativa a ter sistema de identificación de
prazas, para saber cales son estruturais, cantas están cubertas con persoal eventual e
desde cando, con que tipo de contrato

(interinidade, acúmulo de tarefas, obra e

servizo...), de que duración etc.
Realizar un recoñecemento ao seu traballo é rematar coa discriminación salarial
que significa que o persoal do Sergas cobre un complemento específico en menor contía
do que se contempla na orde de nóminas da Xunta e polo tanto menos que outro persoal
da Xunta, ou a atención continuada que @s coloca á cola do Estado español.
Complementos que teñen como obxectivo retribuír a penosidade da prestacións de

CSV: REXISTRO0jIpbSAxf0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

servizo, traballo a quendas, domingos e festivos, gardas...

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non
de lei para debate en Pleno polo trámite de urxencia:
“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a:
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1. Poñer en marcha de inmediato un sistema de identificación de prazas no
Sergas que permita ter unha información clara de cal é a situación actual e real do cadro
de persoal do Sergas.
2. Rematar coa política de precariedade e explotación na contratación, ofertando
contratos dignos para evitar que sigan marchando profesionais ven cara a privada ou o
estranxeiro.
3. Realizar os contratos pola causalidade que os orixina e por todo o tempo da
mesma.
4. Inicie de inmediato todas as actuacións para a equiparación do complemento
específico e de atención continuada do persoal do Sergas.”

Santiago de Compostela, 05 de marzo de 2021

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Olalla Rodil Fernández
Manuel Antonio Lourenzo Sobral
Mª Carmen Aira Díaz
Luis Bará Torres
CSV: REXISTRO0jIpbSAxf0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Iria Carreira Pazos
Daniel Castro García
Ramón Fernández Alfonzo
Alexandra Fernández Gómez
María González Albert
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Mª Carme González Iglesias
Rosana Pérez Fernández
Daniel Pérez López
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Mercedes Queixas Zas
Paulo Ríos Santomé
Xosé Luis Rivas Cruz
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 05/03/2021 16:00:39

Xosé Luis Rivas Cruz na data 05/03/2021 16:00:57

Mercedes Queixas Zas na data 05/03/2021 16:01:09

CSV: REXISTRO0jIpbSAxf0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Rosana Pérez Fernández na data 05/03/2021 16:01:19

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/03/2021 16:01:30

Daniel Pérez López na data 05/03/2021 16:01:40

Iria Carreira Pazos na data 05/03/2021 16:01:50
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Olalla Rodil Fernández na data 05/03/2021 16:01:57

Daniel Castro García na data 05/03/2021 16:02:05

María del Carmen Aira Díaz na data 05/03/2021 16:02:18

Noa Presas Bergantiños na data 05/03/2021 16:02:29

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 05/03/2021 16:02:42

María González Albert na data 05/03/2021 16:02:51

Xosé Luis Bará Torres na data 05/03/2021 16:02:59

María Montserrat Prado Cores na data 05/03/2021 16:03:06

Alexandra Fernández Gómez na data 05/03/2021 16:03:13

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 05/03/2021 16:03:21

María do Carme González Iglesias na data 05/03/2021 16:03:28

CSV: REXISTRO0jIpbSAxf0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Paulo Ríos Santomé na data 05/03/2021 16:03:36
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13689(11/PNP-001341)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e 6 máis
Sobre a demanda do Goberno galego ao Goberno central de
atención ás alegacións presentadas pola Xunta de Galicia
respecto do Proxecto de orde pola que se establecen os prezos
dos cargos do sistema eléctrico e dos pagos por capacidade
que resultan de aplicación a partir do 1 de xuño de 2021
Publicación da iniciativa, 121, 07.04.2021
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A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
das deputadas e deputados, Marta Nóvoa Iglesias, Miguel Tellado Filgueira, Borja
Verea Fraiz, José Antonio Armada Pérez, Ovidio Rodeiro Tato, Cristina Sanz Arias
e Sandra Vázquez Domínguez, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte proposición non de lei
para o seu debate en Pleno.
Exposición de motivos
A partires do próximo 1 de xuño de 2021 serán de aplicación importantes cambios na
factura da luz, comezando a operar o novo sistema de tarifas eléctricas do Goberno
Central.
A Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia (CNMC) remitiu, a principios
mes de marzo, o proxecto da orde pola que se establecen os prezos dos cargos
sistema eléctrico e dos pagos por capacidade que resultan de aplicación a partir
próximo 1 de xuño de 2021; así como a memoria do análise de impacto normativo
dito proxecto con aplicación desde o pasado 1 de xaneiro.

do
do
do
de

Este proxecto de orde desenvólvese en aplicación do Real Decreto polo que se
establece a metodoloxía para o cálculo dos cargos da factura eléctrica, aprobado no
Consello de Ministros do pasado 9 de marzo e publicado no BOE do 18 de marzo,
último día de finalización de prazo das alegación, este escaso tempo, implicou, que
moitos axentes non puideran coñecer o texto do Real Decreto co tempo suficiente para
analizalo en profundidade e con rigor, dada a importante incidencia que ten o seu
articulado na economía das familias e na competitividade das empresas.

CSV: REXISTRODY5CWrKLv5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Na actualidade, as tarifas de peaxes de acceso de baixa tensión con potencia igual ou
inferior a 15 kW estrutúranse en dous grupos de 3 tarifas cada un . Os novos cargos e
peaxes que van a entrar en vigor a partir do 1 de xuño, contemplan unha única tarifa,
para baixa tensión e potencia igual ou inferior a 15 kW.
Todas as subministracións con potencia contratada inferior a 15 kW terán unha tarifa
con tres termos de enerxía (punta, meseta e val) e dous termos de potencia (punta e
val).
Actualmente só poden acollerse ao Prezo Voluntario ao Pequeno Consumidor (PVPC)
os consumidores con potencia de contrato menor ou igual a 10 kW, obrigándose aos
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consumidores con potencia superior a 10 kW a acudir ao mercado libre. Co novo
sistema de tarifas, veranse obrigados a incrementar a potencia dos equipos de
calefacción para acumular a enerxía necesaria en menos horas, o que lles pode obrigar
a contratar potencias superiores a 10 kW y véndose obrigados a abandonar o PVPC.
O impacto dos novos peaxes e cargos na factura eléctrica será diferente en función da
curva horaria de carga de consumo e do esforzo por modificar hábitos e pautas de
consumo.
Desta forma a enerxía podería chegar a costar no Prezo Voluntario para o Pequeno
consumidor PVPC ata o triplo en función da xestión do uso doméstico da electricidade,
pois os cargos sobre o Kwh variarán en función de tres horarios con coste moi
diferente.
No caso das tarifas de uso industrial, tamén se producen cambios, e segundo diversas
previsión, dedúcese que cos novos cargos e peaxes, en xeral haberá un incremento
dos custos de facturación de enerxía en comparación coa situación actual, o que
implicará un sobrecusto na facturación de enerxía eléctrica final que pagan os
consumidores industriais.
Outra das deficiencias da orde publicada radica no peso específico que se lle asigna a
recadación dos custos regulados, desincentivando as instalacións de autoconsumo
polo retraso na súa amortización.

CSV: REXISTRODY5CWrKLv5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A priori parece que se aveciñan costes máis caros a través desta nova estrutura de
cargos do sistema e dos novos peaxes, varios perfís de consumidores se verán
afectados con importantes subidas do prezo da luz, pois aínda que se pretenda
abaratar o termo de potencia, non fai de contrapeso ao previsible incremento por
enerxía en moitos dos casos, e de seguro moito máis no ámbito industrial, moi
prexudicado xa polo actual sistema de prezos da enerxía de España.
A Xunta de Galicia fixo unha análise desta nova estrutura de tarifas, e presentou varias
alegacións á Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia (CNMC) dado a
transcendencia que pode ter a aprobación desta importante modificación das tarifas
eléctricas tal e como se publicou.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición
non de lei en Pleno:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia, a solicitar ao Goberno de España,
que atenda as alegacións feitas pola Xunta de Galicia ao “Proxecto de orde polo que se
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establecen os prezos dos cargos do sistema eléctrico e dos pagos por capacidade que
resultan de aplicación a partir do 1 de Xuño de 2021”, e que se se substancian en:
1. Ampliar o prazo de alegacións a este proxecto de orde para que os axentes
interesados poidan analizalo en profundidade e formular alegacións con rigor,
dada a importante incidencia que ten o seu articulado na economía das familias
e na competitividade das empresas.
2. Ampliar o dereito de poder acollerse ao Prezo Voluntario ao Pequeno Consumidor
(PVPC) ata potencias iguais ou inferiores a 15 kW para o consumidor doméstico.
3. Realizar estudos de facturación de enerxía eléctrica cos perfís de consumo
habituais dos fogares e das empresas dos sectores industrial e servizos, para
coñecer o impacto económico real dos novos cargos e peaxes na factura de
electricidade como paso previo á aprobación dos cargos do sistema eléctrico
que se realicen.
4. Có obxectivo de impulsar a eficiencia enerxética e o autoconsumo, solicítase
que se conceda máis peso específico ao termo de enerxía que o de potencia.

5. Realizar con suficiente antelación a posta en marcha das novas tarifas,
campañas informativas que axuden ao consumidor a facilitar a toma de
decisións para facer un consumo máis eficiente”.

CSV: REXISTRODY5CWrKLv5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 29/03/2021 13:44:47
Marta Nóvoa Iglesias na data 29/03/2021 13:45:05
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 29/03/2021 13:45:20
Borja Verea Fraiz na data 29/03/2021 13:45:32
José Antonio Armada Pérez na data 29/03/2021 13:45:49
Ovidio Rodeiro Tato na data 29/03/2021 13:46:04
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Cristina Sanz Arias na data 29/03/2021 13:46:18
Sandra Vázquez Domínguez na data 29/03/2021 13:46:34
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14701(11/PNP-001452)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Verea Fraiz, Borja e 6 máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao
Goberno central en relación co deseño e presentación oficial
do Plan turístico nacional Xacobeo 2021-2022
Publicación da iniciativa, 130, 28.04.2021
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu portavoz e por iniciativa dos
deputados e deputadas Borja Verea Fraiz, Marta Nóvoa Iglesias, Cristina Sanz
Arias, José Antonio Armada Pérez, Ovidio Rodeiro Tato, Miguel Tellado Filgueira
e Sandra Vázquez Domínguez deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario Popular, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Proposición non de lei
en Pleno .

Exposición de motivos:
A principios do mes de marzo, a Ministra de Industria, Comercio e Turismo Reyes
Maroto, anunciou o Plan Turístico Nacional Xacobeo 21-22, co que segundo as súas
palabras se pretende reforzar o desenvolvemento e consolidación do produto turístico
Xacobeo dende unha perspectiva de sustentabilidade, inclusiva, dixital, de calidade e
segura, en definitiva, unha aposta polo modelo turístico que queremos para o futuro.
Amais, este plan é un produto único que fortalecerá a nosa imaxe de destino turístico
internacional”.
En dita presentación, simplemente se falou de liñas xerais, sen entrar ao detalle das
mesmas, nin no contido, nin moito menos nas partidas orzamentarias específicas para
o Xacobeo 2021-2022.
Outro punto a subliñar da presentación foi a falla de participación das comunidades
autónomas, ás que non se lle dou quenda de intervención para presentar as súas
impresións e suxestións.

CSV: REXISTROKnb3S3GxX6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O goberno galego xa pediu no seu momento que deberían especificarse partidas
concretas que demostren o compromiso real do goberno central cara ao Ano Santo.
Con respecto aos beneficios que terá para Galicia, a Xunta quere converter esta
celebración en algo extraordinario e único, de repercusión internacional, que supoña
unha palanca de actividade económica e impulse a nosa promoción no exterior. O
Xacobeo 2021-22 debe significar unha oportunidade para fomentar a nosa cultura,
coidar a nosa paisaxe e promover o noso talento. Un acontecemento que atraerá
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recursos e estimulará a nosa economía, especialmente a dos territorios rurais por onde
pasa o camiño.
O Xacobeo 2021-22 constituirá, ademais, unha oportunidade única para crear
comunidade local, cohesión e sentimento de orgullo entre as galegas e os galegos, e
cos peregrinos do resto do mundo.
En resumo, o vindeiro Xacobeo será celebración, pero concibida tamén como
oportunidade para trazar o camiño da Galicia da próxima década. Un acontecemento
memorable que busca deixar a súa propia pegada. Será, ante todo, un Xacobeo
pensado para que perdure o seu legado coa vista posta no vindeiro Ano Santo, o de
2027.
Polo exposto, O Grupo Parlamentario Popular
proposición non de lei en pleno:

de Galicia presenta a seguinte

“O Parlamento de Galicia insta ao Goberno da Xunta de Galicia a solicitar do Goberno
de España:
1. Que o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, para o deseño do Plan de
Turístico Nacional Xacobeo 21-22, conte ca participación das CCAA, dentro das
súas competencias no ámbito turístico, para a concreción de accións e para a
aplicación de recursos económicos para os anos 2021-2022

CSV: REXISTROKnb3S3GxX6
Verificación:
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2. Que o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo se comprometa a facer a
presentación oficial do Plan Turístico Nacional Xacobeo 21-22 na Comunidade
Autónoma de Galicia.”

Santiago de Compostela, 22 de abril do 2021.
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15479(11/PNP-001491)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 3 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia
respecto do desenvolvemento de programas de recollida,
recuperación e reciclaxe de residuos mariños
Publicación da iniciativa, 134, 05.05.2021
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas
deputadas e dos seus deputados Paloma Castro Rey, Pablo Arangüena
Fernández, Luís Manuel Álvarez Martínez e Patricia Otero Rodríguez, a
través do seu portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte proposición non de lei en Pleno.
Exposición de motivos
Segundo a ONG “Greenpeace”, os plásticos representan o 80 % do total dos
residuos mariños.
Calcúlase que cada ano 8 millóns de toneladas de plástico chegan a mares e
océanos, polo que o Foro Económico Mundial informa que en 2050 no mar
haberá máis plásticos que peixes.
Galicia en absoluto se libra. A cantidade de micro e macroplásticos na auga segue
perigosamente en aumento, persoas investigadoras da Universidade de Vigo,
alertan dunha moi alta presenza de plásticos nas nosas augas, tanto dentro como
fora das nosas rías.
Os principais prexudicados polos plásticos no mar son os ecosistemas mariños e,
por extensión, a pesca, que supón un 2,1 % do PIB galego e un 3,2 % do
emprego.
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O 10 de xullo de 2019, o Pleno do Parlamento aprobaba por unanimidade unha
proposición non de lei deste grupo parlamentario instando a Xunta de Galicia á
adopción de medidas inmediatas para reducir a presenza de residuos mariños nas
praias e fondos mariños de Galicia, recuperando así a biodiversidade e os
ecosistemas mariños.
Meses despois, aprobouse tamén por unanimidade na Comisión de Medio
Ambiente do Parlamento de Galicia, outra iniciativa do Grupo Parlamentario
Socialista, na que se instaba ao goberno da Xunta de Galicia a desenvolver
campañas de información e sensibilización para a recollida de residuos, ademais
de organizar un plan específico para a reciclaxe de tódolos obxectos recollidos, xa
sexan redes, cordas, plásticos, latas ou outros refugallos, facendo partícipes aos
mariñeiros e xente do mar.
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Pedíase que o Goberno reservara unha partida orzamentaria destinada ao pago
pola recollida de lixo mariño e as accións de sensibilización e reciclaxe.
A día de hoxe non temos constancia de ningún programa ou actuación por parte
da Xunta de Galicia, si en cambio moitas iniciativas de carácter local como na
flota do peirao de Marín, os arrastreiros e a baixura de A Coruña, as
embarcacións que amarran en Vigo, os barcos de Cambados...
Dunha ou outra forma, os pescadores galegos xa tomaron conciencia da
necesidade de pescar lixo, agora tócalle ao Goberno autonómico, tomar esta
iniciativa.
Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno:
O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a:
1. Desenvolver programas de recollida e recuperación de residuos mariños
dando incentivos financeiros ao sector do Mar para que, cando os
mariñeiros atopen residuos nas súas redes, os devolvan a terra para seren
reciclados.
2. Desenvolver campañas de información e sensibilización a tal fin.
3. Elaborar un plan específico para a reciclaxe de todos os obxectos
recollidos, xasexan redes, cordas, plásticos, latas ou outros residuos.
Pazo do Parlamento, 29 de abril do 2021

CSV: REXISTRO29RfHTi5l0
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Asdo.: Paloma Castro Rey
Pablo Arangüena Fernández
Luís Manuel Álvarez Martínez
Patricia Otero Rodríguez
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Gonzalo Caballero Miguez
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Reunión do Pleno do Parlamento
Día: 08.06.2021
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Orde do día

4.

Interpelacións
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Reunión do Pleno do Parlamento
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Hora: 10:00
Orde do día

4.1

14348(11/INT-000828)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co sector da
automoción
Publicación da iniciativa, 126, 21.04.2021
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Daniel Pérez López e Carme González Iglesias,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación,
sobre a constitución dunha Mesa Galega da Automoción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A actual crise producida pola pandemia da COVID19 está a provocar unha
aceleración da dixitalización e descarbonización da economía, o que representa un novo
abano de oportunidades, mais tamén un grave risco para moitas actividades e para os
empregos asociados.
Observamos como os avances tecnolóxicos están xerando polos de
desenvolvemento moi localizados xeograficamente, onde se concentra o investimento e,
polo tanto, tamén os seus rendementos. E comprobamos como Galiza queda ao marxe
de eses investimentos mentres a Xunta acepta pacificamente os resultados da súa
irrelevancia política no contexto estatal.
A CIG-INDUSTRIA denunciaba no ano 2018 un descenso da actividade no

CSV: REXISTROygX5FAx1x3
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sector da automoción en Galiza debido a diferentes factores que afectaban tanto aos
cadros de persoal de PSA Peugeot Citroen como das empresas de compoñentes.
A mesma central sindical alerta nesta ocasión das nefastas consecuencias para o
emprego no sector que a chamada transición enerxética, cos cambios na mobilidade e
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tecnolóxicos que trae asociados, podería provocar no noso país, sen unha axeitada e
pronta resposta por parte de todos os axentes presentes no sector.
Chaman a atención sobre o feito de termos unha produción moi orientada a
vehículos para profesionais e/ou de baixo custo, sectores que mercan fundamentalmente
vehículos diésel. Unha problemática que pode resultar especialmente grave se temos en
conta que o 80% da produción está destinada a exportación, e desta porcentaxe, unha
parte maioritaria a países da UE.
Países que están apostando decididamente por aquelas tecnoloxías que garantan
unha mobilidade sen emisións ou con emisións moi reducidas. Unha aposta que non
vemos a día de hoxe no sector da automoción galego.
Outro factor absolutamente crítico no sector, e moi de actualidade, é a
seguridade nas cadeas de subministros, sobre todo de microchips. Elementos que coa
electrificación dos vehículos e cos avances na condución autónoma van ver aumentada a
súa importancia.
O novo paradigma enerxético, e o contexto de fortes pugnas polos
investimentos, fai que os gobernos de países periféricos como Galiza deban ser
especialmente proactivos na elaboración e impulso de plans para aqueles sectores, como

CSV: REXISTROygX5FAx1x3
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o da automoción, especialmente sensibles aos cambios en marcha.

Por estes motivos formúlase a seguinte interpelación:
Contempla a Xunta de Galiza a posibilidade de constituír unha Mesa Galega da
Automoción cos sindicatos máis representativos e as tres universidades galegas para a
elaboración dun plan galego para a automoción?
2
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Santiago de Compostela, 15 de abril de 2021

Asdo.: Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Carme González Iglesias
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María do Carme González Iglesias na data 15/04/2021 17:10:47

Daniel Pérez López na data 15/04/2021 17:10:50
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15774(11/INT-000896)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia respecto do sector
eólico
Publicación da iniciativa, 138, 12.05.2021
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Carme González Iglesias, Ramón Fernández
Alfonzo e Daniel Pérez López, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da

Cámara, presentan a seguinte Interpelación, relativa ao impulso dun modelo de enerxía
eólica sustentábel, xusta e galega fronte ao espolio e a depredación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galiza sofre hoxe un boom eólico sen precedentes. As grandes empresas do
oligopolio eléctrico e os gobernos da Xunta e do Estado están a aproveitar a necesidade
de desenvolver unha transición enerxética que abandone enerxías fósiles para repetir a
historia: facer que Galiza sexa unha gran produtora de enerxía sen capacidade decisión,
cun modelo espoliador e depredador deseñado ás nosas costas e ao servizo das grandes
empresas, sen participación social e sen garantías de protección medioambiental nin de
que o beneficio económico obtido sexa empregado para reverter na xeración de riqueza
no noso país.
Esta expansión eólica está a desenvolverse sen unha adecuada planificación e
control público e sen garantías para a participación social, a salvagarda do patrimonio
CSV: REXISTROiaQCQPSfS5
Verificación:
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natural e dos usos sociais e económicos do noso territorio. Baixo a coartada do “verde”
asistimos a un lavado de cara dirixido polo propio oligopolio eléctrico a quen a Xunta
de Galiza, e agora tamén o goberno central, poñen unha alfombra vermella.
Este desenvolvemento, que podería parecer positivo, estase a dar de forma
abrupta, sen consenso coa sociedade dos lugares afectados e en moitos casos a través
1
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dunha fraudulenta fragmentación dos proxectos en proxectos máis pequenos para
ocultar o seu verdadeiro impacto. Recentes sentenzas xudiciais como a de Sasdónigas
ou da Serra do Iribio dan conta desta situación sinalan tamén o papel da administración
galega á hora de rebaixar garantías ambientais e desprotexer espazos singulares,
converténdose en parte activa dos problemas que se están a dar ao favorecer un modelo
depredador. É necesario apostar polas enerxías renovábeis, pero hai que ter en conta que
non por ser renovábeis son inocuas e que tamén deben avaliarse os seus impactos.
Nos últimos anos, cunha forte oposición social, o goberno galego aprobaba a
coñecida como “lei de depredación” (Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da
implantación de iniciativas empresariais en Galiza) e máis recentemente, coa coartada
da covid-19 seguía o camiño de desregulación e descontrol eólico aprobando a Lei
9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación
económica de Galiza que afonda na redución de prazos e que pon o territorio galego ao
servizo da implantación eólica. Así mesmo, isto acontece despois de que o Partido
Popular bloqueara durante os seus gobernos a ampliación da protección de espazos que
hoxe deberan estar blindados pola súa importancia para a preservación da
biodiversidade e a loita contra a crise climática.
Ademais, isto acontece nun momento de crise industrial onde curiosamente ao
mesmo tempo que Galiza bate récords de xeración eólica bate tamén récords de
desmantelamento industrial. Non só non hai vinculación desta expansión a proxectos
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industriais, senón que vemos como empresas vinculadas á fabricación de compoñentes
pechan ou son deslocalizadas, como Isowat ou Siemens Gamesa.
Aínda que Galiza nunca antes xerou tanta enerxía eólica (no 2020 foi a segunda
comunidade do Estado) e seguimos exportando enerxía eléctrica para outros territorios,
non obtemos un retorno xusto que compense o impacto social e ambiental. O noso
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papel xerador ten que traducirse nun vector de crecemento e desenvolvemento
económico no lugar de empobrecernos como fai este modelo absolutamente espoliador.
É necesario un cambio de modelo que defenda a participación pública no sector, a
través dunha empresa pública galega de enerxía e da participación da Xunta, de
Concellos e de colectivos como asociacións veciñais ou comunidades de montes. Así
mesmo, Galiza debe ter dereito a decidir sobre como desenvolver a súa planificación
enerxética.
Hoxe é un clamor social a corrección da antidemocrática falta de transparencia e
información que existe e garantir mecanismos de participación para a sociedade galega.
Por estes motivos, desde o BNG reclamamos un cambio de rumbo a prol dun modelo de
enerxía eólica sustentábel, xusta e galega fronte ao espolio e a depredación.

Por estes motivos formúlase a seguinte interpelación :
. Vai impulsar a Xunta de Galiza un novo modelo de enerxía eólica sustentábel,
xusta e galega fronte ao espolio e a depredación?
. Que valoración fai o goberno galego do retorno económico da súa política
eólica? E singularmente respecto da creación de emprego?

CSV: REXISTROiaQCQPSfS5
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. Que valoración fai o goberno galego do retorno social da súa política eólica?
. Que valoración fai o goberno galego respecto da falta de transparencia e
mecanismos de participación da súa política eólica?
. Vai impulsar un novo marco regulatorio?
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Santiago de Compostela, 5 de maio de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Carme González Iglesias
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 05/05/2021 12:00:38

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/05/2021 12:00:46

María do Carme González Iglesias na data 05/05/2021 12:00:59
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Noa Presas Bergantiños na data 05/05/2021 12:01:07
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16363(11/INT-000940)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a política da Xunta de Galicia respecto da xestión dos
recursos humanos no Servizo Galego de Saúde
Publicación da iniciativa, 144, 26.05.2021
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte interpelación.
A eventualidade no Sergas vén sendo unha característica determinante e repetida
durante a última década, provocando unha dificultade na calidade asistencial e un
problema de vulneración de dereitos laborais.
De maneira reiterada, colectivos profesionais e organizacións políticas e sindicais
levan denunciando publicamente a situación de precariedade e inestabilidade que
moitos e moitas profesionais do sistema viven e sofren, o que produce un
escenario de incerteza que repercute nos usuarios. Hai moitos escenarios, froito
destas situacións, que complican o funcionamento do sistema e dos/as
profesionais: a dificultade de organizar os servizos cando existe unha elevadísima
rotación de profesionais froito da sucesión de persoal eventual sobre postos
estruturais; as situacións de ineficiencia provocadas pola rotación dunha mesma
persoa en servizos distintos de maneira continuada obrigando a enlentecer o seu
funcionamento ao ter que adaptarse as modos e lugares de cada un deles; a
incerteza en torno á vida persoal a corto e longo prazo que se produce en persoal
eventual que deben estar sempre dispoñibles… Son estas, e outras, as situacións
que dificultan unha eficiente organización do sistema.
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A este escenario súmase o feito de que moitos/as profesionais encadean contratos
eventuais de maneira concatenada ata chegar a facelo numerosas ocasións. Isto
provoca que un posto laboral sexa ocupado de maneira continuada, sucesiva e sen
interrupción por profesionais que, estando en situación eventual, desenvolven
unha labor que obviamente é estrutural. Así prodúcese unha dualidade no sistema
que provoca problemas e fixa como natural unha situación inaceptable de
eventualidade.
Nos últimos anos o Sergas foi xa condenado pola xustiza en diversas ocasións.
Así o TSXG reafirmou a condena dun xulgado de A Coruña ao Sergas por
contratación “torticeira e fraudulenta” (2019), ou a indemnizar a un profesional
que denunciou a sobercarga de traballo (2019). Tamén foron coñecidas sentencias
sobre a obriga de facer estables a enfermeiras eventuais contratadas “en fraude”
(2017). Nestes días foi coñecido que o Sergas foi condenado por contratar de
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maneira “irregular” a unha enfermeira, dándoa de alta os luns e de baixa os
venres de maneira sistemática.
A política de recursos humanos do Sergas supón un dos maiores problemas para
elevar a calidade asistencial, e o comportamento propio dunha ETT pulveriza
todo intento de traballar por unha sanidade pública de excelencia.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan interpelan ao Goberno
galego nos seguintes termos:
1. Que valoración lle merece ao Goberno galego a sucesión de sentenzas
xudiciais que ditaminan que o Sergas contrata “irregularmente” ou “de
maneira fraudulenta e torticeira”?
2. Considera a Xunta de Galicia que a súa política de recursos humanos dos
últimos anos está sendo axeitada para as necesidades do sistema sanitario
público de Galicia?
3. Que volume de eventualidade na contratación sufre agora mesmo o Sergas?
E especialmente no caso da enfermería?
Pazo do Parlamento, 20 de maio do 2021
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 20/05/2021 16:08:40
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16728(11/POPX-000033)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre o compromiso que ten o Goberno galego coas políticas
ambientais e de coidado da natureza en Galicia
Publicación da iniciativa, 147, 02.06.2021
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Á Mesa do Parlamento
Gonzalo Caballero Míguez, portavoz do Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2, presenta ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Sr.
presidente da Xunta de Galicia.
Sr. presidente, que compromiso ten o seu Goberno coas políticas
ambientais e de coidado da natureza en Galicia?

Pazo do Parlamento, 31 de maio de 2021

Asdo.: Gonzalo Caballero Míguez
Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

CSV: REXISTRO6FYt3JhAo1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Gonzalo Caballero Míguez na data 31/05/2021 18:15:26
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5.2

16729(11/POPX-000034)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana
Sobre as medidas que vai tomar o Goberno galego para frear o
espolio enerxético de Galicia e o dano ambiental que causa
Publicación da iniciativa, 147, 02.06.2021
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 152.2 do
Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015,
formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente do Goberno, para a súa
resposta oral en Pleno.

PREGUNTA AO PRESIDENTE:
Señor Feijóo, vai tomar algunha medida para frear o espolio enerxético
de Galiza, que ademais causa un grave dano ambiental?

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2021

Asdo.: Ana Pontón Mondelo

CSV: REXISTRO1r6iJ9rla5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
Ana Pontón Mondelo na data 31/05/2021 18:19:35
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6.1

16713(11/PUP-000184)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre as razóns do atraso na asignación ás autónomas e
autónomos e ás pequenas e medianas empresas galegas dos
fondos recibidos como consecuencia do Real decreto lei
5/2011, do 12 de marzo, de apoio á solvencia empresarial
Publicación da iniciativa, 147, 02.06.2021
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Á Mesa do Parlamento
Juan Carlos Francisco Rivera, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta urxente para o seu debate en
Pleno.
Xustificación da urxencia. A urxencia vén motivada polos efectos da xestión dos
recuros.

Teñen pasado 15 meses dende que en España (e en Galicia) se decretou o estado
de alarma a consecuencia dunha pandemia da que afortunadamente xa
empezamos a ver unha pequena luz o final do túnel.
O ano 2020 ten sido un ano dramático en termos sanitarios e en termos
económicos.
O ano 2021, ofrece expectativas de mellora en ambos aspectos. Acadar a
vacinación masiva da poboación (inmunidade de grupo) será determinante para
acadar a recuperación plena.
Diante desta situación inédita o goberno español e as institucións europeas teñen
reaccionado de xeito inmediato actuando con medidas rigorosas e de calado.

CSV: REXISTROKF9ByuPCJ0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Polo que atinxe a Galicia, solo no ano 2020, se mobilizaron 5.520 millóns de
euros en Avais garantidos polo ICO, con máis de 36.552 empresas beneficiarias
e 56.273 operacións. Nese mesmo ano se aboaron mais de 1.596 millóns en
prestacións estatais das que se beneficiaron máis de 207 mil persoas incluídos
en ERTES e máis de 96 mil traballadores autónomos .
Polo que atinxe o ano 2021 a nosa Comunidade Autónoma recibiu
transferencias extraordinarias de máis de 1.100 millóns de euros (consignadas
no orzamento da Xunta de Galicia), a razón de 431 millóns procedentes do
Fondo REACT EU e 685 millóns de transferencias directas do estado (asume
directamente o 50% do déficit no que pode incorrer Galicia (1,1% do PIB).
Recentemente coa aprobación do Real Decreto Lei de apoio a Solvencia
Empresarial , Galicia recibiu no mes de abril un total de 234 ,47 millóns de
euros para axudar a autónomos e pemes, contía que xestiona directamente a
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Xunta de Galicia decidindo os criterios de xestión, tramitación e resolución das
axudas.
Fronte a este esforzo descomunal a nivel estatal a reacción da Xunta de Galicia
no ámbito das súas competencias ten sido escasa, lenta e pouco efectiva . A
pesar da inxección masiva de fondos dende o estado, a pesar de que a Xunta ten
o maior orzamento da historia da nosa autonomía (1550 millóns máis que no
exercicio anterior) o Goberno galego apenas leva comprometidos 150 millóns de
euros en axudas directas a autónomos e pemes nos anos 2020 e 2021; cantidades
absolutamente insuficientes para paliar os efectos devastadores que a pandemia
xerou no noso tecido produtivo.
Diante desta situación , formulamos a seguinte pregunta URXENTE , para a sua
resposta Oral en Pleno ,
Tendo en conta os efectos dramáticos provocados pola pandemia no plano
económico, cales son as razóns polas que a Xunta de Galicia non ten asignados
entre os autónomo/as e pemes galegas os 234,7 millóns de euros recibidos do
Goberno central e que derivan do RD -Lei 5/2011, de 12 marzo?
Parlamento de Galicia, 31 de maio de 2021

CSV: REXISTROKF9ByuPCJ0
Verificación:
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Asdo.: Juan Carlos Francisco Rivera
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 31/05/2021 17:54:47
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6.2

16710(11/PUP-000182)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro e 6 máis
Sobre as xestións realizadas polo Goberno galego para
defender a autonomía financeira de Galicia e tentar reverter
a modificación do artigo 36 da Lei do imposto sobre a renda
das persoas físicas que prevé o Proxecto de lei de medidas de
prevención e loita contra a fraude fiscal
Publicación da iniciativa, 147, 02.06.2021
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A Mesa do Parlamento
Pedro Puy Fraga, Guadalupe Murillo Solís, Manuel Santos Costa, José Luis Ferro
Iglesias, Paula Prado del Río, Sandra Vázquez Domínguez e Cristina Sanz Arias,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 155.5 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno polo trámite de
urxencia.
Xustificación da Urxencia:
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Goberno galego explique canto
antes a súa posición sobre un tema de gran interese na nosa Comunidade Autónoma.
O Parlamento de Galicia aprobou o pasado 27 de xaneiro, por iniciativa do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia e sen ningún voto en contra, unha Proposición Non
de Lei para defender a autonomía financeira e a capacidade normativa en materia
tributaria que a Constitución, o Estatuto de Autonomía e as leis lle recoñecen a Galicia,
baseada en que o artigo 156 da Constitución Española garante a autonomía financeira
das Comunidades Autónomas para o desenvolvemento e execución das súas
competencias, de acordo cos principios de coordinación coa Facenda estatal e de
solidariedade entre todos os españois.

CSV: REXISTROrOLwDHRTh9
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Esta iniciativa aprobouse logo de coñecerse a intención do actual Goberno de coalición
PSOE-Podemos de deturpar o noso dereito civil e a nosa autonomía fiscal mediante a
introdución no Proyecto de Ley de Medidas de prevención y lucha contra el fraude
fiscal dun artigo Terceiro, que modifica a Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, que no seu número Dos modifica o artigo 36 da mencionada Ley
do IRPF, de xeito que se equipara a un suposto de fraude fiscal a transmisión dos bens
herdados en vida a un terceiro mentres o causante segue vivo, ao que se obrigaría a
tributar por unha ganancia patrimonial excesiva no IRPF ao ter en conta para o cálculo
da mesma a data e valor de adquisición do apartante e non a de quen herdou o ben.

Galicia, en uso da súa autonomía fiscal, garantida no seu Estatuto de Autonomía (art.
42 e 44, e nas D.A) ven desenvolvendo desde o ano 2009 unha política tributaria
caracterizada por unha responsable baixada dos tributos, particularmente beneficiosa
para as clases medias e as menos favorecidas, que ten permitido a práctica eliminación
do ISD, xa que o 99,6 % dos contribuíntes están exentos do pago de este tributo (ao
valorarse en menos dun millón de euros a herdanza que reciben dos seus proxenitores,
fillos ou cónxuxes).
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Ademais, nesta estratexia fiscal de rebaixa de tributos están sendo especialmente
significativas, pola súa incidencia social, as exencións introducidas no ISD. Porque
Galicia, tamén ao amparo da Constitución de 1978 (art. 149.1.8º) e do Estatuto de
Autonomía (art. 27.4), ten actualizado o seu dereito civil, no que salientan as figuras
dos chamados pactos sucesorios (a “apartación” e o “pacto de mellora”, arts. 209 a 213
e 214 a 218 da Lei 2/2006 de Dereito Civil de Galicia), que permiten, como acontece en
Galicia desde tempos inmemoriais, a transmisión sucesoria en vida do causante de
bens concretos aos herdeiros.

CSV: REXISTROrOLwDHRTh9
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Non obstante, e pese á iniciativa aprobada polo Parlamento galego, o actual Goberno
de coalición PSOE-Podemos mantén a súa pretensión de deturpar o noso dereito civil e
a nosa autonomía fiscal mediante a introdución no Proyecto de Ley de Medidas de
prevención y lucha contra el fraude fiscal do citado artigo Terceiro, que modifica a Ley
35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A semana pasada a
Comisión de Hacienda do Congreso dos Deputados deu o seu visto bo a esta norma,
pero aínda ten que ser ratificada polo Senado.

Esta norma, de aprobarse, produciría unha evidente discriminación ao restrinxir a
capacidade de disposición dos herdeiros en vida do que teñen percibido (que terían
que agardar ao falecemento do causante para poder dispoñer dos bens) facéndolles
tributar por unha parte do valor dos bens que queda exonerada de percibilos ao
falecemento do causante; desvirtuaría novamente a natureza dos pactos sucesorios
contemplados no Dereito Civil de Galicia; xeraría unha grave incerteza xurídica ao no
preverse ningún réxime transitorio; e afectaría por todo elo gravemente a autonomía de
Galicia, tanto no que atinxe ao desenvolvemento do seu propio Dereito Civil como ao
exercicio da autonomía financeira por parte da Comunidade Autónoma, que utiliza, de
acordo coa Constitución e o Estatuto, as súas competencias en materia tributaria para
realizar políticas económicas e sociais específicas.
Por todo esto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno:
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Que xestións realizou o Goberno galego para defender a autonomía financeira de
Galicia e tentar reverter a modificación do artigo 36 da Ley del IRPF que prevé o
Proyecto de Ley de Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal?

CSV: REXISTROrOLwDHRTh9
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Santiago de Compostela, 31 de maio de 2021
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Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 31/05/2021 16:56:43
María Guadalupe Murillo Solís na data 31/05/2021 16:57:07
Manuel Santos Costa na data 31/05/2021 16:57:26
José Luis Ferro Iglesias na data 31/05/2021 16:57:34
Paula Prado del Río na data 31/05/2021 16:57:45
Sandra Vázquez Domínguez na data 31/05/2021 16:58:05
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Cristina Sanz Arias na data 31/05/2021 16:58:24
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6.3

11528(11/POP-001630)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre o avance que presentan os traballos de ampliación da
rede de centros integrados de formación profesional
Publicación da iniciativa, 105, 03.03.2021
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Á Mesa do Parlamento
Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera, Elena Súarez Sarmiento,
Encarna Amigo Díaz, José Luis Ferro Iglesias, Sandra Vázquez Domínguez e
Felisa Rodríguez Carrera deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario Popular, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta oral en
Pleno.
O fomento e a posta en valor do ensino en materia de Formación Profesional ten sido
unha das prioridades da Xunta de Galicia.
O impulso dado á Formación Profesional tense materializado en moi diversas accións e
medidas, tanto desde o punto de vista normativo como organizativo.
A relación cada vez máis próxima entre a demanda dos sectores produtivos galegos e
os contidos formativos dos diferentes ciclos, tanto de grado medio como de grado
superior, así como a realización de prácticas supoñen un atractivo para moitos
estudantes.
O carácter formativo teórico e práctico da Formación Profesional segue a espertar o
interese da mocidade, xa que son conscientes de que contribúe a mellorar as súas
oportunidades de cara ao acceso a un posto de traballo.

CSV: REXISTROWHQN0V1q08
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De feito, os estudantes que escollen este tipo de formación acada unha inserción
laboral no primeiro ano despois de titularse dun 86%; cifra que aumenta ata máis dun
90% se falamos da Formación Profesional Dual.
Neste liña a Comisión 4ª, Educación e Cultura, na súa sesión do 18 de decembro de
2020, adoptou o acordo de que: “O Parlamento de Galicia instara o Goberno galego a
ampliar a Rede de Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) en Galicia a
través da incorporación de novos centros para mellorar a oferta de FP co obxecto de
avanzar na formación e na adquisición das aptitudes e das competencias do alumnado
galego”.
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Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes presentan a seguinte
pregunta oral en pleno:
Como evolucionan os traballos de ampliación da rede de centros integrados de
formación profesional ?

Santiago de Compostela, a 22 de febreiro de 2021.

Asinado dixitalmente por:
Ovidio Rodeiro Tato na data 22/02/2021 10:58:38
Teresa Egerique Mosquera na data 22/02/2021 10:58:50
María Elena Suárez Sarmiento na data 22/02/2021 10:59:00
María Encarnación Amigo Díaz na data 22/02/2021 10:59:46
José Luis Ferro Iglesias na data 22/02/2021 11:00:14
Sandra Vázquez Domínguez na data 22/02/2021 11:00:34
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María Felisa Rodríguez Carrera na data 22/02/2021 11:00:44
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6.4

15802(11/POP-002072)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia relativas á
conservación e posta en valor do ben de interese cultural da
torre de Teodomiro, no concello de Aranga
Publicación da iniciativa, 138, 12.05.2021
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral en Pleno, relativa á conservación e posta en valor do
BIC da Torre de Teodomiro (Aranga).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O denominado como castelo, Torre de Teodomiro, ou Castrum Feacium estivo
“perdido” longo tempo. Coñecido a través da obra de Manuel Martínez Santiso e
Alfredo Erias, "Historia de la Ciudad de Betanzos" de 1987, até ao de agora non se
determinara o seu emprazamento preciso.
A pesar de non saber a situación exacta da fortificación seu valor documental é
grande, posto que a noticia emana do Cronicón de Walfrido, segundo o cal o Rei
Teodomiro da Suabia mandara construír unha fortaleza militar no "Monte Cato"
coñecida como “Castrum Feacium”. Estes dous topónimos aínda perduran localmente
en forma de Monte do Gato, e de Feás.

CSV: REXISTROIOM6sEVab9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

En todo caso o Cronicón estaría informando dunha importante actuación, a
construción dunha fortaleza por parte dun rei, nun contexto viario moi importante:
fronte a camiño real que unía Betanzos con Curtis, Sobrado ou Lugo. O camiño que
tomaron tempo mais tarde, no ano 995, os viquingos para chegar a Santaia de Curtis.
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Parlamento de Galiza
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Así, non resultaría moi razoábel a alteración dun entorno que puidese
comportar a perda dun importante documento sen antes non ter feito un profundo
traballo de prospección que determinara o seu emprazamento. Poderíase perder un
importante documento da chamada Época Escura pola súa escaseza documental
Recentemente, aplicando novidosas técnicas de análise xeográfica, volveuse
examinar a contorna do lugar denominado Castelo, sito no concello de Oza-Cesuras, e
que figura na cartografía española oficial. Por tanto un lugar real.
Así ten aparecido unha fortificación típica da Alta Idade media, nas abas do
Monte do Gato, no lugar de Castelo de Arriba, que consta dunha muralla elipsoidal e
probabelmente un corpo central.
Unha vez confirmadas as noticias históricas cumpre realizar unha prospección
sistemática que permita a delimitación planimétrica do ben.
A fortaleza, xunto con seu valor documental, é un monumento salientábel
dentro da comarca, tendo en conta a escaseza deste tipo de fortificacións e a súa
posición estratéxica, nun entorno ben conservado e significativo.
Non se pode considerar como algo menor; é un produto xenuíno da súa época,
da capacidade construtiva naquel momento, e da estruturación e uso do territorio.
Actualmente están en tramitación 6 proxectos de parques eólicos -PE Felga,
CSV: REXISTROIOM6sEVab9
Verificación:
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PE Feás, PE Seselle, PE Fontella, PE Gato e PE Penas Boas- na zona do Monte do
Gato que poderían afectar a esta torre, catalogada como BIC, como se fixo constar nas
alegacións que como BNG presentamos ao proxecto do parque eólico Gato, que tería
unha afectación directa sobre esta Torre.
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Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que medidas ten pensado levar a cabo a Xunta de Galiza para garantir a
conservación e posta en valor do BIC da Torre de Teodomiro?

Santiago de Compostela, 5 de maio de 2021

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 05/05/2021 17:38:58

CSV: REXISTROIOM6sEVab9
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 05/05/2021 17:39:02

Mercedes Queixas Zas na data 05/05/2021 17:39:10
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15816(11/POP-002073)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre as actuacións do Goberno galego respecto das previsións
para conseguir a homologación do Camiño dos Faros como ruta
de gran percorrido
Publicación da iniciativa, 138, 12.05.2021
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Á Mesa do Parlamento

Martín Seco García e Leticia Gallego Sanromán, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro
do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Hai cinco meses, a Comisión 6ª do Parlamento de Galicia aprobaba por
unanimidade unha proposición non de lei presentada polo Grupo Socialista
que lle pedía á Xunta de Galicia que constituíse unha mesa de traballo
multilateral co fin de acadar a homologación do Camiño dos Faros, unha
homologación que leva dous anos paralizada e pendente dun goberno
galego que semella que unha iniciativa de éxito como é esta ruta de
sendeirismo, para as comarcas de Bergantiños e a Costa da Morte, non lle
preocupa.

CSV: REXISTROYENuG6aRA5
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Con esta proposta, a unanimidade dos grupos do Parlamento reclamáballe á
Xunta de Galicia a constitución dunha mesa de traballo na que ademais do
executivo galego participasen a Deputación da Coruña, os alcaldes dos 9
concellos polos que transcorre o Camiño dos Faros, a Asociación de
Turismo Costa da Morte –ATCM-, a Asociación Camiño dos Faros, a
Federación Galega de Montañismo e aqueles outros organismos e
colectivos que a propia mesa estime conveniente polo seu recoñecemento e
competencias nos ámbitos que o asunto requira.
O obxectivo desta iniciativa era conseguir a homologación e planificar o
futuro dunha actividade que mobiliza ata 20.000 visitas anuais á Costa da
Morte e Bergantiños. Dende o Grupo Socialista seguimos apostando por un
Camiño dos Faros tal e como está configurado actualmente e non roubarlle
o nome nin diluílo noutro tipo de proxecto que utilicen grandes consultoras
para un mero uso economicista e deixando na cuneta o realmente
importante. Resulta necesario salvar os escollos, principalmente
medioambientais, coa titularidade das leiras ou a porcentaxe de asfalto que
presenta a proposta, coas modificacións propostas pola propia Asociación
Camiño dos Faros, promotora do proxecto ou outras que se pactasen na
mesa que se debería constituír.
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Nestas datas a Asociación Camiño dos Faros tivo unha reunión coa
Federacion Europea de Senderismo porque O Camiño dos Faros pode ter o
selo Leading Quality Trail, a única en España, como así indica o proxecto
realizado. Algo que teñen claro na Federación Europea, pero que aquí
segue sen desbloquearse por parte da Xunta de Galicia que non cumpre co
acordo do mes de decembro de 2020 e nin tan sequera se puxo en contacto
cos alcaldes afectados para ver como comezar a facer as reunións que
consigan a dita homologación.
Por iso o deputado e a deputada que asinan preguntan:
A que está esperando o Goberno galego para constituír a mesa de traballo
para conseguir a homologación do Camiño dos Faros como ruta de gran
percorrido, despois de que fose aprobado pola unanimidade dos grupos do
parlamento hai 5 meses?

Pazo do Parlamento, 5 de maio de 2021

Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 05/05/2021 13:56:04
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María Leticia Gallego Sanromán na data 05/05/2021 13:56:20
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16711(11/PUP-000183)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Lourenzo Sobral, Manuel Antonio
Sobre a ampliación da permanencia de mozos e mozas con
discapacidade nos centros de educación especial
Publicación da iniciativa, 147, 02.06.2021
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas e Manuel Lourenzo Sobral, deputada e deputado do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, polo trámite de urxencia, sobre a ampliación da permanencia de mozos
e mozas con discapacidade nos centros de educación especial (CEE).

Xustificación da urxencia
A urxencia motívase no inminente remate do curso escolar nos centros de
educación especial, e na necesidade de dar unha resposta ás familias, á maior brevidade
posíbel, sobre a ampliación da permanencia de mozas e mozos con discapacidade neses
centros educativos máis aló dos 21 anos.

Exposición de motivos
O Decreto 229/2011 polo que se regula a atención á diversidade do alumnado
dos centros docentes, no seu artigo 20.4, indica que o límite polo que os mozos e mozas
con discapacidade poden permanecer nos centros de educación especial é de 21 anos.
Este feito provoca, segundo a Plataforma de ANPAS de CEE Galiza,
CSV: REXISTROCRkNoABHb6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

importantes consecuencias tanto para o alumnado como para as familias, que se senten
impotentes ao ver paralizado definitivamente o proceso formativo dos seus fillos e
fillas, ao tempo que imposibilita a conciliación laboral dos proxenitores, nomeadamente
das nais, que deben atender os fillos e fillas nos domicilios persoais e abandonar, en
moitos casos, a actividade laboral.
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Esta demanda familiar non é exclusiva de Galiza, senón que existen precedentes
semellantes no Estado español con resolución favorábel ás demandas das familias,
como é o caso da Comunidade Autónoma de Castela-León que acordou que o alumnado
con necesidades especiais poida permanecer nos seus centros educativos máis aló dos
21 anos.
Desde o BNG compartimos esta demanda das familias, así como a urxente
necesidade de darlles unha resposta á maior brevidade posíbel, en tanto que apenas
restan tres semanas para que remate o curso escolar.

Diante disto, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a través da
deputada e do deputado asinantes, formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral
ante o Pleno, polo trámite de urxencia:
Está disposta a Xunta a realizar a modificación regulamentaria precisa que
permita a continuidade do alumnado con discapacidade nos CEE máis aló dos 21 anos?

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2021

Asdo.: Mercedes Queixas Zas

CSV: REXISTROCRkNoABHb6
Verificación:
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Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 31/05/2021 17:03:33

CSV: REXISTROCRkNoABHb6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 31/05/2021 17:03:37
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8883(11/POP-001242)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 3 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para
resolver a problemática xerada pola precariedade das
instalacións do Servizo de Urxencias Extrahospitalarias
situado no Hospital Comarcal de Monforte
Publicación da iniciativa, 88, 03.02.2021
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, Montserrat Prado Cores, Iria Carreira Pazos e Olalla
Rodil Fernández, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte

Pregunta para resposta oral en Pleno, sobre o PAC de Monforte.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A comarca de Lemos conta cun Servizo de Urxencias Extrahospitalarias situado
no propio Hospital Comarcal de Monforte, e con motivo da Pandemia COVID o
establecemento dá dobre vía

nos servizos de entrada á Sanidade neste caso de

Urxencias e PAC fixo que fora trasladado a unha zona que non viñan ocupando.
En ningún momento foi consultado o persoal do PAC, nin sequera se contou con
el para ver se se podían tomar medidas para outra situación.
Isto fixo que se dea unha situación de inseguridade sanitaria para usuarias/os e
tamén para o persoal, e o da inseguridade á que nos referimos vai dende o ateigamento
do persoal ( do hospital e PAC) en admisión de urxencias, ata a sobre ocupación que se
pode chegar a dar, e que se dá, na sala de espera compartida para pacientes, que non

CSV: REXISTRO4Ix8Qpz359
Verificación:
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reúne os máis mínimos requisitos en canto á separación e que aínda que conta cunha
fiestra, o día que tivemos que acudir estaba perfectamente pechada porque xa era noite e
o frío imperaba.
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As urxencias extrahospitalarias non teñen almacén, nin sala de curas, nin
tampouco box propios, usan dous da urxencia, todo canto se modificou para uso de
pacientes ou persoal ponos en situación de risco.
É innegable que trala ampliación o hospital conta con espazos suficientes para
reestruturar as urxencias con criterios obxectivos e sentido común, incluso poden contar
coas suxestións do persoal que traballa a diario e que sabe perfectamente as necesidades
que teñen, eles e máis os usuarios/as.
Queremos facer fincapé en que, dende o noso punto de vista, un PAC dentro de
un Hospital debe servir para que poidan usar máis medios e que polo tanto sexa máis
resolutivo, pero que non debe ser usado para aliviar as urxencias do propio hospital.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que está disposta a facer a Xunta de Galiza para resolver a problemática do
Servizo de Urxencias Extrahospitalarias sito no Hospital Comarcal de Monforte e
motivada pola precariedade das instalacións?

CSV: REXISTRO4Ix8Qpz359
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 22 de xaneiro de 2021

Asdo.: Carmen Aira Díaz
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Olalla Rodil Fernández
2
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Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Aira Díaz na data 22/01/2021 13:00:36

María Montserrat Prado Cores na data 22/01/2021 13:00:46

Iria Carreira Pazos na data 22/01/2021 13:00:56
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Olalla Rodil Fernández na data 22/01/2021 13:01:07
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11040(11/POP-001571)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre a avaliación que fai a Xunta de Galicia dos resultados
do proceso asistencial integrado para a esclerose lateral
amiotrófica (ELA), posto en marcha no ano 2018
Publicación da iniciativa, 101, 24.02.2021
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A Mesa do Parlamento
Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos Couñago,
Noelia Pérez López, Corina Porro Martínez, Elena Suárez Sarmiento e Miguel
Tellado Filgueira, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é unha enfermidade do sistema nervioso central
caracterizada por unha dexeneración progresiva das neuronas motoras na corteza
cerebral, o tronco do encéfalo e a médula.
Trátase da terceira enfermidade neurodexenerativa en incidencia, despois da demencia
e a enfermidade de Párkinson.
Esta é, xunto ás súas variantes, a enfermidade de neurona motora máis frecuente do
adulto.
Na actualidade, non hai posibilidade de ofrecer unha curación da enfermidade, pero o
que si podemos ofrecer os e as pacientes que padecen ELA, e tratar de mellorar a súa
calidade de vida, e acompañalas neste duro proceso de adaptación a súa nova
realidade e tamén aos seus familiares, mediante un modelo atención que chegue a ser
un paradigma na calidade dos coidados que reciban.
A organización das consultas de acto único nos hospitais de Galicia, ou o compromiso
de axilizar a tramitación da valoración da discapacidade aos pacientes con ELA para
que a súa resolución se emita no prazo máximo dun mes dende o momento da
solicitude, son dous exemplos destes novos deseños organizativos.

CSV: REXISTROIHMktF8sY5
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Unha enfermidade na que ademais do servicio de Neuroloxía, están implicados
Rehabilitadores, Fisioterapeutas, Logopedas, Terapistas ocupacionais ou Psicólogos,
necesita coordinación e esforzos por parte de todos los profesionais implicados; para
obter os mellores resultados.

Por parte do Servizo Galego de Saúde fíxose un gran esforzo para o diagnóstico
precoz desta enfermidade, tanto no ámbito hospitalario como en atención primaria e
para a coordinación de tódolos servicios implicados no tratamento de estes pacientes.

Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
gp-pp@parlamentodegalicia.gal

@gppgalicia

@GrupoPopularGal
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Galicia foi a primeira Autonomía, das 11 que firmaron o convenio, en abordar o acordo
subscrito entre a Xunta, a través das Consellerías de Sanidade e Política Social, coa
Fundación Francisco Luzón, con "un enfoque clínico e socioasistencial para obter unha
mellor calidade de vida nos pacientes " con ELA.
Polo exposto, os deputados asinantes, formulamos a seguinte pregunta en Pleno:
Que avaliación fai a Xunta de Galicia dos resultados do proceso asistencial integrado
para a esclerose lateral amiotrófica posto en marcha no ano 2018?

CSV: REXISTROIHMktF8sY5
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Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2021
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Asinado dixitalmente por:
María Encarnación Amigo Díaz na data 15/02/2021 17:13:45
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 15/02/2021 17:14:03
José Alberto Pazos Couñago na data 15/02/2021 17:14:13
Noelia Pérez López na data 15/02/2021 17:14:22
María Corina Porro Martínez na data 15/02/2021 17:14:37
María Elena Suárez Sarmiento na data 15/02/2021 17:14:49
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16155(11/POP-002112)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do
reforzamento dos servizos do Centro de Saúde da Guarda
Publicación da iniciativa, 144, 26.05.2021
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Pleno, sobre a situación da sanidade pública no Concello da Guarda.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O centro de saúde da Guarda padece dende hai anos unha situación que os
propios profesionais cualifican de extrema. A falta de coberturas das ausencias dos
profesionais (en ocasións por máis dun ano) fan que o colapso da atención sanitaria sexa
unha realidade cotiá. Mais por se isto non fose dabondo, a situación empeorou coa
marcha dun profesional a outra comunidade.
Actualmente na Guarda hai cupos que levan máis dun ano sen médicos de
referencia, o que implica un deterioro da atención sanitaria que inflúe en todo o persoal
(facultativos, persoal de enfermería, PSX...) e que se ve agravado tanto pola distancia ao
hospital de referencia (a case unha hora en coche) como pola centralización da servizo
de pediatría de Oia e o Rosal, neste centro.

CSV: REXISTROYHy6P6mSt6
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A situación acada tal nivel de gravidade que hai escasos días o centro de saúde
ficou cun único facultativo para atender a toda a veciñanza; o que obrigaría a deixar o
centro de saúde sen atención, se houber unha urxencia que obrigase a saír.

1

107

OFICINA PARLAMENTAR

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

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Vai o Goberno Galego solucionar os problemas do centro de saúde de A Guarda,
dotando este centro do persoal necesario para reforzar os servizos de pediatría,
enfermaría e PSX e contemplando o dobre equipo no PAC da Guarda?

Santiago de Compostela, 14 de maio de 2021

Asdo.: Manuel Lourenzo Sobral
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 14/05/2021 10:52:44
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