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ı 3331 (11/PRE-000384)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do impacto da pandemia durante o conﬁnamento nas
mulleres, en particular nas que se encontran en situación de violencia de xénero, de prostitución e
11520
de discapacidade, así como a elaboración dalgún estudo ao respecto

ı 3334 (11/PRE-000385)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os datos referidos ás xuntanzas levadas a cabo polo anterior conselleiro de Cultura e Turismo
e polo secretario xeral de Cultura con douscentos trinta axentes para a elaboración do Plan de reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos derivados da covid-19
11523

ı 3341 (11/PRE-000386)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de elaborar e aprobar, coa participación
de todos os ámbitos institucionais e sociais, unha nova estratexia galega de cambio climático e enerxía 2050, acorde coa Lei europea do clima e do mandato de negociación aprobado polo Parlamento
Europeo, así como de crear un organismo independente para avaliar o seu desenvolvemento
11525

ı 3346 (11/PRE-000387)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a opinión do Goberno galego referida á necesidade de revisar os protocolos educativos en
materia de acoso escolar e ciberacoso, de igualdade, non-discriminación e liberdade de identidade
de xénero, así como de risco suicida, e de implantar programas de sensibilización ao respecto
11529
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ı 3353 (11/PRE-000388)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 3 máis
Sobre o deseño na actualidade polo Goberno galego de alternativas de ocio para a mocidade, a valoración que fai do aumento da actividade e da aﬂuencia da mocidade nas casas de xogo e apostas,
11532
así como a consideración das súas necesidades na actual crise sanitaria

ı 3388 (11/PRE-000389)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida ao carácter vinculante e/ou preceptivo que posúe o
informe emitido pola Comisión Galega da Competencia na tramitación da norma reguladora da
pesqueira do xurelo, así como a incidencia que tería unha norma deste tipo na súa sustentabilidade
social, ambiental e económica, e a valoración que fai da autorregulación que vén mantendo a frota
11535
pertencente á Asociación de Armadores do Cerco de Galicia

ı 3411 (11/PRE-000391)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre os datos referidos aos cribados periódicos levados a cabo pola Xunta de Galicia nas residencias de persoas maiores, a investigación dos fallos producidos nos centros en que se detectaron
contaxios masivos, en particular no caso do Pereiro de Aguiar e de Monterrei, así como as medidas
adoptadas e previstas ao respecto
11539

ı 3407 (11/PRE-000392)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da ratio de persoal establecida na normativa vixente
para as residencias de persoas maiores, así como as súas previsións respecto da modiﬁcación dos
criterios e requisitos especíﬁcos exixibles para estes centros
11542

ı 3420 (11/PRE-000393)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da dotación de recursos humanos e materiais do Servizo de Hemodinámica as 24 horas do día do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, as
razóns da demora na súa posta en marcha e a valoración que fai do seu funcionamento 11546

ı 3425 (11/PRE-000394)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e 2 máis
Sobre a demora actual que rexistra a xestión dunha solicitude de dependencia, as razóns polas
que non se introduce na plataforma informática do Sistema galego de atención á dependencia
a solicitude dunha familia de Arteixo rexistrada hai case nove meses e as medidas previstas ao
11549
respecto
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ı 3431 (11/PRE-000395)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da implantación dunha unidade especíﬁca de xeriatría no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
11552

ı 3437 (11/PRE-000396)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
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Sobre a valoración que fai o Goberno galego da situación actual da Unidade de muller e ciencia, as
actividades desenvolvidas por este órgano e o grao de cumprimento dos obxectivos marcados no
II Programa de muller e ciencia 2016-2020, así como as súas intencións respecto da execución dun
novo programa
11556

ı 3440 (11/PRE-000397)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre o gromo de covid-19 detectado na residencia de persoas maiores Os Gozos, no Pereiro de
Aguiar, a demora na detección da presenza do virus e na comunicación dos resultados das probas
11559
realizadas, así como as medidas previstas ao respecto

ı 3448 (11/PRE-000398)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación co servizo de ﬁsioterapia e as diferentes terapias de atención temperá que se viñan prestando ás persoas usuarias do Centro San
Rafael, de Vigo
11562

ı 3449 (11/PRE-000399)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
Sobre o funcionamento do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense durante a vaga de
covid-19 do mes de outubro e os protocolos activados durante o conﬁnamento perimetral dos concellos de Ourense e Barbadás
11564

ı 3455 (11/PRE-000400)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da carencia de pediatras nos centros de saúde de Cre11568
cente e A Cañiza, así como o prazo previsto para a cobertura destas prazas

ı 3462 (11/PRE-000401)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a estratexia da Xunta de Galicia para garantir a implantación dun modelo enerxético galego
consensuado para captar fondos estatais e europeos, así como as razóns da inexistencia dun foro
11571
especíﬁco e socialmente amplo para a súa deﬁnición

ı 3471 (11/PRE-000402)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 3 máis
Sobre a diagnose que fai o Goberno galego respecto da situación laboral da mocidade en Galicia e
as medidas de choque que vai implantar para evitar a precariedade laboral, os niveis de desem11575
prego e as taxas de temporalidade que padece
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ı 3476 (11/PRE-000403)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego en materia de saúde sexual e reprodutiva
11578

ı 3481 (11/PRE-000404)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre os datos referidos aos convenios asinados, así como ás subvencións e axudas de calquera
tipo outorgadas pola Xunta de Galicia ao Concello de Sanxenxo nos anos 2019 e 2020
11585

ı 3482 (11/PRE-000405)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a relación de concellos adheridos ao Plan de seguridade nas praias antes da covid-19, posto
11586
en marcha pola Xunta de Galicia

ı 3488 (11/PRE-000406)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da situación en que se atopan os sectores culturais,
as súas intencións referidas á aprobación da declaración da cultura como ben de primeira necesidade, así como os compromisos que asume en relación cos dereitos culturais da cidadanía e a solicitude ao Goberno central da rebaixa ao 4 % do IVE cultural
11587

ı 3494 (11/PRE-000407)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia dos resultados do desenvolvemento do Plan estratéxico
de xestión de especies exóticas invasoras de 2013, as actuacións levadas a cabo para a súa execución e as súas previsións en relación co establecido no artigo 108 da Lei do patrimonio natural e da
biodiversidade
11593
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ı 3497 (11/PRE-000408)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o coñecemento oﬁcial polo Goberno galego da previsión da Unión Europea de veriﬁcar, no
primeiro semestre de 2021, o seguimento da radioactividade do medio mariño en augas galegas,
as xestións levadas a cabo ao respecto, así como para darlle cumprimento ao acordo parlamentario
11598
referido á vixilancia das verteduras nucleares da foxa atlántica

ı 3506 (11/PRE-000409)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 3 máis
Sobre o funcionamento do Servizo de Radioloxía do Centro de Saúde de Becerreá

11602
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ı 3512 (11/PRE-000410)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a valoración e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa situación xerada
no CEIP Luís Seoane, de Oleiros, tras o esquecemento dun neno durante varias horas nun autobús
de transporte escolar
11605

ı 3520 (11/PRE-000411)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as medidas de orde tributaria que vai adoptar o Goberno galego para afrontar o gasto público
ante a baixada da recadación tributaria a consecuencia da crise económica derivada da covid-19,
así como as razóns do alto índice de resolucións favorables obtidas polos administrados fronte ás
11608
comprobacións practicadas pola Axencia Tributaria de Galicia

ı 3521 (11/PRE-000412)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre a constatación pola Xunta de Galicia da existencia de casos positivos de covid-19 nas persoas
participantes no proceso selectivo levado a cabo en Silleda os días 3 e 4 de outubro, a realización
de probas diagnósticas para detectar posibles contaxios e as súas previsións respecto da realización
de novas probas selectivas concentradas nese lugar
11611

ı 3527 (11/PRE-000413)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para axilizar a entrada en funcionamento das
inspeccións técnicas móbiles de maquinaria agrícola e as medidas que vai adoptar para evitar que
as persoas usuarias ás que lles caduca a revisión e lles é imposible pasar unha nova durante un
período indeterminado de tempo se atopen nunha situación ilegal ou alegal diante dos axentes de
tráﬁco ou nun posible accidente
11614
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ı 3533 (11/PRE-000414)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as alegacións presentadas polo Goberno galego ao Proxecto de real decreto polo que se establecen normas para a nutrición sustentable dos solos agrarios ou, se é o caso, as negociacións
levadas a cabo co Goberno central para evitar o seu impacto en Galicia, e os datos utilizados para
11618
a defensa dos intereses do sector gandeiro galego

ı 3557 (11/PRE-000415)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun novo plan de I+D+i na XI lexislatura cunha maior dotación orzamentaria que permita duplicar o gasto nesas materias para situar
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a Galicia na media española, o cumprimento dos obxectivos do Plan Galicia Innova 2020 e o seu
11625
grado de execución

ı 3560 (11/PRE-000416)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 4 máis
Sobre a diagnose que fai o Goberno galego da situación do sector da hostalería na provincia de
Ourense e, en concreto, da situación das restricións provocadas pola covid-19, e a súa repercusión
económica, así como as medidas previstas para evitar o peche de empresas e a perda de postos
11628
de traballo no sector en Galicia e, en particular, en Ourense

ı 3566 (11/PRE-000417)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e 3 máis
Sobre os parámetros ou protocolo obxectivo existente para a toma de decisións á hora de intervir
os centros de atención residencial cando hai contaxios por covid-19, os medios humanos e materiais que habilita a Administración competente unha vez intervido o centro e as razóns da Xunta de
Galicia para non intervir neste momento as residencias de Val de Monterrei e Nosa Señora do Viso
11631
tendo en conta o número de contaxios que rexistran

ı 3571 (11/PRE-000418)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a información e xestión do Goberno galego en relación coa vertedura detectada o día 13 de outubro na ría de Arousa, os medios que hai nela para combater a contaminación mariña e a existencia nos
seus concellos dos plans locais establecidos no Plan territorial de continxencias por contaminación mariña accidental da Comunidade Autónoma de Galicia ou, se é o caso, as actuacións previstas ao respecto
11633

ı 3586 (11/PRE-000419)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre o asinamento pola Xunta de Galicia dalgún convenio ou acordo cos colexios profesionais da
avogacía e/ou psicoloxía de Galicia para a prestación de servizos de mediación familiar intraxudicial
no exercicio 2020 e nos futuros exercicios, se é o caso, as achegas económicas realizadas no ano
2020 para o mantemento deses servizos e as actuacións levadas a cabo ou previstas para o seu
11637
funcionamento nos seguintes anos
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ı 3591 (11/PRE-000420)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da evolución do índice de prezos ao consumo e do
impacto da covid-19 en Galicia, así como da súa comparativa co resto do Estado, e as previsións ao
11640
respecto parar os vindeiros meses

ı 3596 (11/PRE-000421)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación cos fondos europeos Next Generation

ı 3602 (11/PRE-000422)

11643

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre os datos referidos á evolución da pandemia da covid-19 no ámbito da universidade e nas cidades que a albergan, os fundamentos que hai para relacionar o incremento dos datos da covid19 con supostas condutas irresponsables dos estudantes e as medidas que se están a adoptar para
11647
garantir a seguridade sanitaria nas aulas e nos ámbitos universitarios

ı 3611 (11/PRE-000423)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do impulso de medidas de apoio para evitar que
Galicia se quede fóra en sectores de tecnoloxía punteiros, como a robotización, a intelixencia arti11650
ﬁcial, a computación na nube, os macrodatos ou o despregamento do 5G

ı 3617 (11/PRE-000424)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta en marcha dun soporte de axudas para
o desenvolvemento de medidas de dixitalización industrial
11652

ı 3621 (11/PRE-000425)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a xestión do Sergas para o desenvolvemento da campaña de vacinación contra a gripe nos
centros de saúde, así como a existencia dun protocolo para ese ﬁn que garanta a seguridade abso11654
luta para a poboación de máis idade

ı 3625 (11/PRE-000426)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 3 máis
Sobre os criterios que está a seguir a Secretaría Xeral para o Deporte para a concesión de axudas,
mediante convenios ou subvencións, para a construción ou mellora da instalacións deportivas de
titularidade municipal, os datos referidos ás tramitadas na X lexislatura e a data prevista para a publicación do censo de instalacións deportivas de Galicia, así como a operatividade e inscricións do
11656
seu rexistro

ı 3632 (11/PRE-000427)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e Arangüena Fernández, Pablo
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da ampliación, ata o día 31 de maio de 2021, do
prazo de desfrute de vacacións e de permisos por asuntos particulares na Administración de Xustiza
11662
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ı 3638 (11/PRE-000428)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para ofrecer aos concellos un mapa de niveis respecto da incidencia da covid-19 e non os datos concretos por cada un deles como están a demandar, e as súas
previsións respecto da modiﬁcación do sistema de información que lles está a facilitar
11664

ı 3644 (11/PRE-000429)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre os datos que posúe o Goberno galego para aﬁrmar que en Galicia existe un problema real
de ocupación de vivendas, a relación que hai entre ocupación e vivenda deshabitada e as medidas
11666
que vai levar a cabo para evitar a ocupación de vivendas desocupadas

ı 3648 (11/PRE-000430)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 3 máis
Sobre as previsións da Consellería do Mar respecto da atención da demanda da Agrupación de Mariscadoras a Pé de Carril referida ao cesamento temporal da actividade nos bancos marisqueiros dos
Lombos do Ulla e da Praia de Compostela-A Concha para permitir a recuperación da súa produción
11669

ı 3653 (11/PRE-000431)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á incidencia inmediata das medidas adoptadas na garantía da supervivencia dos empresarios autónomos, as súas intencións respecto do establecemento de axudas directas para estes compatibles coas do Estado e a valoración da posibilidade de
impulsar compensacións por limitación de actividade
11672

ı 3667 (11/PRE-000432)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para ofrecer unha atención sanitaria digna á
11675
veciñanza de Cambados
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ı 3674 (11/PRE-000433)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre a disposición da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a incluír no novo plan
de vivenda 2021-2025 medidas orientadas a intervir e rebaixar os prezos do mercado inmobiliario
11680
de alugueiro

ı 3681 (11/PRE-000434)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre a xestión da Xunta de Galicia en relación contaminación detectada nas augas do río Eume o
día 6 de outubro de 2020, os expedientes sancionadores abertos por contaminación dende a crea-

11507

XI lexislatura. Número 34. 22 de outubro de 2020

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

ción do parque natural das Fragas do Eume e os plans do Goberno galego para garantir a restauración ambiental do encoro e da súa contorna
11684

ı 3688 (11/PRE-000435)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre a opinión do Goberno galego referida á suﬁciencia da repercusión económica que ten para
as comunidades rurais, a afectación social e medioambiental do relanzamento do sector eólico no
11687
seu territorio, así como as actuacións que se deberían levar a cabo ao respecto

ı 3693 (11/PRE-000436)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da información e asesoramento que reciben, co actual
marco regulatorio, os concellos, as comunidades rurais e de montes, e a veciñanza en xeral para
poder negociar con garantías cos promotores eólicos, así como a necesidade de fomentar un contrato tipo, unha base pública de información dos prezos acadados na negociación e formulas de
negociación entre propietarios e promotores
11690

ı 3698 (11/PRE-000437)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 3 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do déﬁcit existente na oferta de prazas no Mestrado
Universitario en Profesorado na Universidade de Vigo, así como a consideración da posibilidade de
aumentar o seu número co ﬁn de garantir ao alumnado a posibilidade de formarse como docente
no sistema universitario público de Galicia
11692

ı 3707 (11/PRE-000438)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da asunción da competencia sancionadora respecto das infraccións en materia de obrigas e prohibicións derivadas da covid-19, así como a dotación de seguridade xurídica á sociedade galega nesta materia mediante a aprobación da normativa
11695
correspondente

CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 3708 (11/PRE-000439)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de introducir, con motivo do relanzamento do sector eólico, mecanismos que fagan posible a capacidade de planiﬁcación e desenvolvemento eólico con ﬁguras que existiron na normativa e o estudo doutras novas
11697

1.4.5. Respostas a preguntas

ı 3605 -1017 (11/PRE-000057)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Abelairas Rodríguez, María Isaura
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Sobre a valoración das denuncias referidas á manipulación informativa na CRTVG durante o estado
de alarma xerado pola pandemia da covid 19 así como no período de precampaña e campaña electoral
11699

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento
2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos
2.2.5. Composición das comisións

ı Resolución da Presidencia, do 20 de outubro de 2020, pola que se admite a trámite o escrito
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do portavoz do G. P. dos Socialistas de Galicia polo que comunica cambios na representación
do seu grupo na Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
(doc. núm. 3884)
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 19 de outubro de 2020, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito
Admisión a trámite e publicación

- 3331 (11/PRE-000384)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do impacto da pandemia durante o conﬁnamento nas
mulleres, en particular nas que se encontran en situación de violencia de xénero, de prostitución e
de discapacidade, así como a elaboración dalgún estudo ao respecto
- 3334 (11/PRE-000385)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os datos referidos ás xuntanzas levadas a cabo polo anterior conselleiro de Cultura e Turismo
e polo secretario xeral de Cultura con douscentos trinta axentes para a elaboración do Plan de reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos derivados da covid-19
- 3341 (11/PRE-000386)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de elaborar e aprobar, coa participación
de todos os ámbitos institucionais e sociais, unha nova estratexia galega de cambio climático e
enerxía 2050, acorde coa Lei europea do clima e do mandato de negociación aprobado polo Parlamento Europeo, así como de crear un organismo independente para avaliar o seu desenvolvemento
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- 3346 (11/PRE-000387)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a opinión do Goberno galego referida á necesidade de revisar os protocolos educativos en
materia de acoso escolar e ciberacoso, de igualdade, non-discriminación e liberdade de identidade
de xénero, así como de risco suicida, e de implantar programas de sensibilización ao respecto
- 3353 (11/PRE-000388)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 3 máis
Sobre o deseño na actualidade polo Goberno galego de alternativas de ocio para a mocidade, a valoración que fai do aumento da actividade e da aﬂuencia da mocidade nas casas de xogo e apostas,
así como a consideración das súas necesidades na actual crise sanitaria
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- 3388 (11/PRE-000389)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida ao carácter vinculante e/ou preceptivo que posúe o
informe emitido pola Comisión Galega da Competencia na tramitación da norma reguladora da
pesqueira do xurelo, así como a incidencia que tería unha norma deste tipo na súa sustentabilidade
social, ambiental e económica, e a valoración que fai da autorregulación que vén mantendo a frota
pertencente á Asociación de Armadores do Cerco de Galicia
- 3411 (11/PRE-000391)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre os datos referidos aos cribados periódicos levados a cabo pola Xunta de Galicia nas residencias de persoas maiores, a investigación dos fallos producidos nos centros en que se detectaron
contaxios masivos, en particular no caso do Pereiro de Aguiar e de Monterrei, así como as medidas
adoptadas e previstas ao respecto
- 3407 (11/PRE-000392)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da ratio de persoal establecida na normativa vixente
para as residencias de persoas maiores, así como as súas previsións respecto da modiﬁcación dos
criterios e requisitos especíﬁcos exixibles para estes centros
- 3420 (11/PRE-000393)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da dotación de recursos humanos e materiais do Servizo de Hemodinámica as 24 horas do día do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, as
razóns da demora na súa posta en marcha e a valoración que fai do seu funcionamento
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- 3425 (11/PRE-000394)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e 2 máis
Sobre a demora actual que rexistra a xestión dunha solicitude de dependencia, as razóns polas que
non se introduce na plataforma informática do Sistema galego de atención á dependencia a solicitude dunha familia de Arteixo rexistrada hai case nove meses e as medidas previstas ao respecto
- 3431 (11/PRE-000395)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da implantación dunha unidade especíﬁca de xeriatría no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
- 3437 (11/PRE-000396)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da situación actual da Unidade de muller e ciencia, as
actividades desenvolvidas por este órgano e o grao de cumprimento dos obxectivos marcados no
II Programa de muller e ciencia 2016-2020, así como as súas intencións respecto da execución dun
novo programa
- 3440 (11/PRE-000397)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre o gromo de covid-19 detectado na residencia de persoas maiores Os Gozos, no Pereiro de
Aguiar, a demora na detección da presenza do virus e na comunicación dos resultados das probas
realizadas, así como as medidas previstas ao respecto
- 3448 (11/PRE-000398)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación co servizo de ﬁsioterapia e as diferentes terapias de atención temperá que se viñan prestando ás persoas usuarias do Centro San
Rafael, de Vigo
- 3449 (11/PRE-000399)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
Sobre o funcionamento do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense durante a vaga de
covid-19 do mes de outubro e os protocolos activados durante o conﬁnamento perimetral dos concellos de Ourense e Barbadás
- 3455 (11/PRE-000400)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 3 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da carencia de pediatras nos centros de saúde de Crecente e A Cañiza, así como o prazo previsto para a cobertura destas prazas
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- 3462 (11/PRE-000401)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a estratexia da Xunta de Galicia para garantir a implantación dun modelo enerxético galego
consensuado para captar fondos estatais e europeos, así como as razóns da inexistencia dun foro
especíﬁco e socialmente amplo para a súa deﬁnición
- 3471 (11/PRE-000402)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 3 máis
Sobre a diagnose que fai o Goberno galego respecto da situación laboral da mocidade en Galicia e
as medidas de choque que vai implantar para evitar a precariedade laboral, os niveis de desemprego e as taxas de temporalidade que padece
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- 3476 (11/PRE-000403)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego en materia de saúde sexual e reprodutiva
- 3481 (11/PRE-000404)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre os datos referidos aos convenios asinados, así como ás subvencións e axudas de calquera
tipo outorgadas pola Xunta de Galicia ao Concello de Sanxenxo nos anos 2019 e 2020
- 3482 (11/PRE-000405)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre a relación de concellos adheridos ao Plan de seguridade nas praias antes da covid-19, posto
en marcha pola Xunta de Galicia
- 3488 (11/PRE-000406)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da situación en que se atopan os sectores culturais,
as súas intencións referidas á aprobación da declaración da cultura como ben de primeira necesidade, así como os compromisos que asume en relación cos dereitos culturais da cidadanía e a solicitude ao Goberno central da rebaixa ao 4 % do IVE cultural
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- 3494 (11/PRE-000407)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia dos resultados do desenvolvemento do Plan estratéxico
de xestión de especies exóticas invasoras de 2013, as actuacións levadas a cabo para a súa execución e as súas previsións en relación co establecido no artigo 108 da Lei do patrimonio natural e da
biodiversidade
- 3497 (11/PRE-000408)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o coñecemento oﬁcial polo Goberno galego da previsión da Unión Europea de veriﬁcar, no
primeiro semestre de 2021, o seguimento da radioactividade do medio mariño en augas galegas,
as xestións levadas a cabo ao respecto, así como para darlle cumprimento ao acordo parlamentario
referido á vixilancia das verteduras nucleares da foxa atlántica
- 3506 (11/PRE-000409)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 3 máis
Sobre o funcionamento do Servizo de Radioloxía do Centro de Saúde de Becerreá

11513

XI lexislatura. Número 34. 22 de outubro de 2020

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 3512 (11/PRE-000410)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a valoración e as actuacións previstas polo Goberno galego en relación coa situación xerada
no CEIP Luís Seoane, de Oleiros, tras o esquecemento dun neno durante varias horas nun autobús
de transporte escolar
- 3520 (11/PRE-000411)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as medidas de orde tributaria que vai adoptar o Goberno galego para afrontar o gasto público
ante a baixada da recadación tributaria a consecuencia da crise económica derivada da covid-19,
así como as razóns do alto índice de resolucións favorables obtidas polos administrados fronte ás
comprobacións practicadas pola Axencia Tributaria de Galicia
- 3521 (11/PRE-000412)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre a constatación pola Xunta de Galicia da existencia de casos positivos de covid-19 nas persoas
participantes no proceso selectivo levado a cabo en Silleda os días 3 e 4 de outubro, a realización
de probas diagnósticas para detectar posibles contaxios e as súas previsións respecto da realización
de novas probas selectivas concentradas nese lugar
- 3527 (11/PRE-000413)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para axilizar a entrada en funcionamento das
inspeccións técnicas móbiles de maquinaria agrícola e as medidas que vai adoptar para evitar que
as persoas usuarias ás que lles caduca a revisión e lles é imposible pasar unha nova durante un
período indeterminado de tempo se atopen nunha situación ilegal ou alegal diante dos axentes de
tráﬁco ou nun posible accidente
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- 3533 (11/PRE-000414)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as alegacións presentadas polo Goberno galego ao Proxecto de real decreto polo que se establecen normas para a nutrición sustentable dos solos agrarios ou, se é o caso, as negociacións
levadas a cabo co Goberno central para evitar o seu impacto en Galicia, e os datos utilizados para
a defensa dos intereses do sector gandeiro galego
- 3557 (11/PRE-000415)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun novo plan de I+D+i na XI lexislatura cunha maior dotación orzamentaria que permita duplicar o gasto nesas materias para situar
a Galicia na media española, o cumprimento dos obxectivos do Plan Galicia Innova 2020 e o seu
grado de execución
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- 3560 (11/PRE-000416)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 4 máis
Sobre a diagnose que fai o Goberno galego da situación do sector da hostalería na provincia de
Ourense e, en concreto, da situación das restricións provocadas pola covid-19, e a súa repercusión
económica, así como as medidas previstas para evitar o peche de empresas e a perda de postos
de traballo no sector en Galicia e, en particular, en Ourense
- 3566 (11/PRE-000417)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e 3 máis
Sobre os parámetros ou protocolo obxectivo existente para a toma de decisións á hora de intervir
os centros de atención residencial cando hai contaxios por covid-19, os medios humanos e materiais que habilita a Administración competente unha vez intervido o centro e as razóns da Xunta de
Galicia para non intervir neste momento as residencias de Val de Monterrei e Nosa Señora do Viso
tendo en conta o número de contaxios que rexistran
- 3571 (11/PRE-000418)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a información e xestión do Goberno galego en relación coa vertedura detectada o día 13 de
outubro na ría de Arousa, os medios que hai nela para combater a contaminación mariña e a existencia nos seus concellos dos plans locais establecidos no Plan territorial de continxencias por contaminación mariña accidental da Comunidade Autónoma de Galicia ou, se é o caso, as actuacións
previstas ao respecto
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- 3586 (11/PRE-000419)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre o asinamento pola Xunta de Galicia dalgún convenio ou acordo cos colexios profesionais da
avogacía e/ou psicoloxía de Galicia para a prestación de servizos de mediación familiar intraxudicial
no exercicio 2020 e nos futuros exercicios, se é o caso, as achegas económicas realizadas no ano
2020 para o mantemento deses servizos e as actuacións levadas a cabo ou previstas para o seu
funcionamento nos seguintes anos
- 3591 (11/PRE-000420)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da evolución do índice de prezos ao consumo e do
impacto da covid-19 en Galicia, así como da súa comparativa co resto do Estado, e as previsións ao
respecto parar os vindeiros meses
- 3596 (11/PRE-000421)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación cos fondos europeos Next Generation
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- 3602 (11/PRE-000422)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre os datos referidos á evolución da pandemia da covid-19 no ámbito da universidade e nas cidades que a albergan, os fundamentos que hai para relacionar o incremento dos datos da covid19 con supostas condutas irresponsables dos estudantes e as medidas que se están a adoptar para
garantir a seguridade sanitaria nas aulas e nos ámbitos universitarios
- 3611 (11/PRE-000423)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do impulso de medidas de apoio para evitar que
Galicia se quede fóra en sectores de tecnoloxía punteiros, como a robotización, a intelixencia artiﬁcial, a computación na nube, os macrodatos ou o despregamento do 5G
- 3617 (11/PRE-000424)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da posta en marcha dun soporte de axudas para
o desenvolvemento de medidas de dixitalización industrial
- 3621 (11/PRE-000425)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a xestión do Sergas para o desenvolvemento da campaña de vacinación contra a gripe nos
centros de saúde, así como a existencia dun protocolo para ese ﬁn que garanta a seguridade absoluta para a poboación de máis idade
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- 3625 (11/PRE-000426)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 3 máis
Sobre os criterios que está a seguir a Secretaría Xeral para o Deporte para a concesión de axudas,
mediante convenios ou subvencións, para a construción ou mellora da instalacións deportivas de
titularidade municipal, os datos referidos ás tramitadas na X lexislatura e a data prevista para a publicación do censo de instalacións deportivas de Galicia, así como a operatividade e inscricións do
seu rexistro
- 3632 (11/PRE-000427)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e Arangüena Fernández, Pablo
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da ampliación, ata o día 31 de maio de 2021, do
prazo de desfrute de vacacións e de permisos por asuntos particulares na Administración de Xustiza
- 3638 (11/PRE-000428)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
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Sobre as razóns da Xunta de Galicia para ofrecer aos concellos un mapa de niveis respecto da incidencia da covid-19 e non os datos concretos por cada un deles como están a demandar, e as súas
previsións respecto da modiﬁcación do sistema de información que lles está a facilitar
- 3644 (11/PRE-000429)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre os datos que posúe o Goberno galego para aﬁrmar que en Galicia existe un problema real
de ocupación de vivendas, a relación que hai entre ocupación e vivenda deshabitada e as medidas
que vai levar a cabo para evitar a ocupación de vivendas desocupadas
- 3648 (11/PRE-000430)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 3 máis
Sobre as previsións da Consellería do Mar respecto da atención da demanda da Agrupación de Mariscadoras a Pé de Carril referida ao cesamento temporal da actividade nos bancos marisqueiros dos
Lombos do Ulla e da Praia de Compostela-A Concha para permitir a recuperación da súa produción
- 3653 (11/PRE-000431)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 2 máis
Sobre a opinión do Goberno galego referida á incidencia inmediata das medidas adoptadas na garantía da supervivencia dos empresarios autónomos, as súas intencións respecto do establecemento de axudas directas para estes compatibles coas do Estado e a valoración da posibilidade de
impulsar compensacións por limitación de actividade
- 3667 (11/PRE-000432)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para ofrecer unha atención sanitaria digna á
veciñanza de Cambados
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- 3674 (11/PRE-000433)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre a disposición da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a incluír no novo plan
de vivenda 2021-2025 medidas orientadas a intervir e rebaixar os prezos do mercado inmobiliario
de alugueiro
- 3681 (11/PRE-000434)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre a xestión da Xunta de Galicia en relación contaminación detectada nas augas do río Eume o
día 6 de outubro de 2020, os expedientes sancionadores abertos por contaminación dende a creación do parque natural das Fragas do Eume e os plans do Goberno galego para garantir a restauración ambiental do encoro e da súa contorna

11517

XI lexislatura. Número 34. 22 de outubro de 2020

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 3688 (11/PRE-000435)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre a opinión do Goberno galego referida á suﬁciencia da repercusión económica que ten para
as comunidades rurais, a afectación social e medioambiental do relanzamento do sector eólico no
seu territorio, así como as actuacións que se deberían levar a cabo ao respecto
- 3693 (11/PRE-000436)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da información e asesoramento que reciben, co actual
marco regulatorio, os concellos, as comunidades rurais e de montes, e a veciñanza en xeral para
poder negociar con garantías cos promotores eólicos, así como a necesidade de fomentar un contrato tipo, unha base pública de información dos prezos acadados na negociación e formulas de
negociación entre propietarios e promotores
- 3698 (11/PRE-000437)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 3 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do déﬁcit existente na oferta de prazas no Mestrado
Universitario en Profesorado na Universidade de Vigo, así como a consideración da posibilidade de
aumentar o seu número co ﬁn de garantir ao alumnado a posibilidade de formarse como docente
no sistema universitario público de Galicia
- 3707 (11/PRE-000438)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e Castro Rey, Paloma
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da asunción da competencia sancionadora respecto das infraccións en materia de obrigas e prohibicións derivadas da covid-19, así como a dotación de seguridade xurídica á sociedade galega nesta materia mediante a aprobación da normativa
correspondente
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- 3708 (11/PRE-000439)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de introducir, con motivo do relanzamento do sector eólico, mecanismos que fagan posible a capacidade de planiﬁcación e desenvolvemento eólico con ﬁguras que existiron na normativa e o estudo doutras novas

1.4.5. Respostas a preguntas

Coñecemento da resposta, remisión ás deputadas e aos deputados e publicación

- 3605 - 1017 (11/PRE-000057)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Abelairas Rodríguez, María Isaura
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Sobre a valoración das denuncias referidas á manipulación informativa na CRTVG durante o estado de
alarma xerado pola pandemia da covid 19 así como no período de precampaña e campaña electoral
BOPG nº 11, do 04.09.2020
Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2020
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento
2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos
2.2.5. Composición das comisións

Resolución da Presidencia, do 20 de outubro de 2020, pola que se admite a trámite o escrito do portavoz do G. P. dos Socialistas de Galicia polo que comunica cambios na representación do seu grupo na Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio
Ambiente e Servizos (doc. núm. 3884)
No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co número 3884, o escrito do portavoz do
G. P. dos Socialistas de Galicia polo que comunica cambios na representación do seu grupo na Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
A Presidencia, en uso da delegación temporal de competencias de xestión ordinaria da Mesa do
Parlamento na Presidencia da Cámara (Acordo da Mesa do Parlamento do 17 de agosto de 2020,
publicado no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia núm. 5 do 20 de agosto de 2020), resolve:
1º. Tomar coñecemento do seguinte cambio na representación do G. P. dos Socialistas de Galicia
na Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos:
Baixa: Paloma Castro Rey
Alta: Luís Manuel Álvarez Martínez
2º. Dar conta desta resolución na próxima reunión da Mesa do Parlamento que teña lugar.

CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
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3º. Publicar este acordo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2020
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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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
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A COVID-19 supuxo un cambio brutal para o conxunto da poboación. Tamén as
medidas adoptadas polas distintas administracións co obxectivo de conter o avance do
virus, de maneira especial, a declaración do estado de alarma e dun confinamento
xeralizado, situación nunca antes vivida por, practicamente, ningunha xeración viva.
Malia que o confinamento tivo efectos sobre o conxunto da poboación, fíxoo de
maneira especial e máis notábel sobre os colectivos máis vulnerábeis, entre eles, as
mulleres pois ocupan, ocupamos, un importante número de traballos naqueles sectores
considerados como esenciais (servizos, limpeza, alimentación…) mais tamén son as que
de maneira case exclusiva asumen o coidado de persoas dependentes (crianzas e
adultas), persoas con discapacidade…
Especialmente vulnerábeis foron e son as mulleres en situación de violencia
CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
REXISTROW4YLTUVqU2
Verificación:
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machista ou en situación de prostitución e/ou trata; as mulleres migrantes e as mulleres
con discapacidade.
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gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Cómpre facer importantes análises sobre todo o acontecido en Galiza desde que
foi declarada a emerxencia sanitaria e o impacto que as medidas adoptadas nese
contexto tiveron desde unha perspectiva de xénero e profundamente feminista.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta escrita:
- Como valora a Xunta de Galiza o impacto e efectos que tivo sobre as mulleres
a pandemia e, especialmente o confinamento?
- E sobre as mulleres en situación de violencia machista e en situación de
prostitución? E con discapacidade?
- Ten elaborado ou pensa elaborar algún estudo ao respecto?

Santiago de Compostela, 8 de outubro de 2020

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
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Iria Carreira Pazos
Deputadas do G.P. do B.N.G.

Asinado dixitalmente por:
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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

Olalla Rodil Fernández na data 08/10/2020 18:28:24

María Montserrat Prado Cores na data 08/10/2020 18:28:28
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Iria Carreira Pazos na data 08/10/2020 18:28:37
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.
O 30 de abril deste ano 20202 o Goberno galego presentaba o Plan de
reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos derivados da
Covid-19, da antiga Consellería de Cultura e Turismo. O documento estrutura as
súas accións en tres ámbitos (con asignacións orzamentarias diferenciadas), como
son a cultura, o turismo e Xacobeo.
Para a elaboración dese plan, tanto o conselleiro noutrora responsable, Román
Rodríguez, como o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, din ter celebrado
65 reunións con 230 axentes, sen especificar se estes eran do ámbito do turismo
ou da cultura ou mesmo do relacionado co Xacobeo.
A claridade e transparencia no exercicio dos labores da Administración é unha
lóxica demanda da cidadanía, e neste sentido resulta de importancia que os/as
responsables institucionais, cando manteñen xuntanzas de traballo, poidan
clarexar e facilitar a información sobre elas.
Polo exposto, a deputada e o deputado que asinan solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:
1ª) Cantas desas 65 xuntanzas se corresponderon co estudo da situación do sector
cultural?
2ª) Cantos deses 230 axentes se correspondía co ámbito da cultura?
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3ª) Poden especificar con detalle cales foron eses axentes culturais cos que se
dialogou para elaborar o citado Plan?
Parlamento de Galicia, 8 de outubro de 2020

Asinado dixitalmente por:
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Noa Susana Díaz Varela na data 08/10/2020 12:12:13
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 08/10/2020 12:12:27
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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
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O noso planeta sofre unha grave crise ambiental provocada por un modelo de
desenvolvemento baseado na depredación de recursos naturais. A alteración dos
equilibrios ecolóxicos, a perda masiva de biodiversidade, a emerxencia climática, os
fenómenos meteorolóxicos extremos, a perda de recursos hídricos e as secas, os
incendios de grandes dimensións son manifestacións dramáticas dunha realidade que
pon en risco o futuro do planeta e da humanidade.
Para facerlle fronte a esta crise ambiental e a unha das súas manifestacións máis
destacadas, o cambio climático, aprobáronse diversos acordos internacionais, o último
deles o Acordo de París, no que establecen obxectivos de redución de gases de efecto
invernadoiro coa finalidade de acadar a neutralidade climática en 2050.
A partir da Decisión do Consello Europeo de 2019 de respaldar o obxectivo de
CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
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neutralidade climática para 2050, a Comisión propuxo en marzo de 2020 a Lei Europea
do Clima, que converte a neutralidade climática nunha esixencia legal.
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O actual obxectivo de redución de emisións da EU para 2030 é do 40% con
respecto a 1990. A Comisión propuxo recentemente aumentar este obxectivo cando
menos ao 55% na súa proposta modificada da Lei Europea do Clima.
Posteriormente, o parlamento europeo aprobou o mandato de negociación sobre
a Lei Europea do Clima por 392 votos a favor, 161 en contra e 142 abstencións. A
eurocámara entende que a EU no seu conxunto e cada un dos Estados por separado
deben lograr a neutralidade en carbono para 2050 e que a partir de entón a Unión
Europea deberá acadar un saldo negativo.
Para conseguir este obxectivo, o parlamento europeo acordou un obxectivo máis
ambicioso e pide unha redución do 60% para 2030. Asemade propón que a Comisión
estableza un obxectivo intermedio para 2040 coa finalidade de garantir que se avanza
polo bo camiño cara ao obxectivo de 2040. Ademais, o acordo da eurocámara prevé a
creación dun organismo independente encargado de avaliar se a política é coherente e
avalar os avances.
A necesidade de traspoñer este marco lexislativo obriga a revisar a Estratexia
Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050, así como o Primeiro Plan Operativo coas
medidas previstas até 2023. Por outra parte, a pandemia da COVID 19 mudou por
completo as necesidades e prioridades en materia de medio ambiente, transición
enerxética, loita contra o cambio climático ou defensa da biodiversidade. A crise
sanitaria, social e económica provocada pola COVID 19 súmase á preocupante crise
CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
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ambiental e obriga a acelerar moitas mudanzas, tanto no ámbito das reformas sectoriais
como no eido das mudanzas estruturais.
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Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta
escrita:
1. Considera necesario o goberno galego elaborar e aprobar unha nova
Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050, á luz da Lei Europea do Clima
e do mandato do Parlamento europeo?
2. Cre o goberno galego que tanto a elaboración como a aprobación e execución
desta Estratexia debe comprometer a todos os ámbitos institucionais e a unha ampla
representación da sociedade galega?
3. Considera o goberno galego que a pandemia da COVID debería acelerar
moitos cambios estruturais e reformas relacionadas co clima, coa economía e a enerxía?
4. Comparte o goberno galego a necesidade de crear un organismo independente
encargado de avaliar os avances da Estratexia e de velar polo cumprimento dos
obxectivos e prazos para a redución das emisións?
5. Cre a Xunta que se debería modificar a estrutura do goberno para que a loita
contra a crise ambiental e a emerxencia climática teña un maior rango institucional e
capacidade de impulsar e coordinar as políticas do goberno nesta materia?
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Santiago de Compostela, 9 de outubro de 2020

Asdo.: Luis Bará Torres
Paulo Ríos Santomé
Alexandra Fernández Gómez
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Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 09/10/2020 10:54:42

Paulo Ríos Santomé na data 09/10/2020 10:54:52
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Alexandra Fernández Gómez na data 09/10/2020 10:54:58
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez e Noa Díaz Varela, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.
Vimos de coñecer a tráxica nova do suicidio dunha moza de 17 anos no concello
de Rois, presuntamente relacionado coa situación de acoso que sufriu pola súa
identidade sexual; resulta imposible imaxinar unha traxedia maior para a súa
familia.
Pero tamén é extremadamente doloroso como sociedade contemplar como se
poden chegar a producir feitos como este, feitos que son un síntoma dunha
sociedade enferma que fai da orientación sexual un elemento de estigmatización.
Segundo se desprende das noticias publicadas nos medios de comunicación, a
familia era consciente do abuso ao que estivo sometida a súa filla no colexio e
nas redes sociais, acoso que comezou a sufrir en educación primaria e que se
repetiu na educación secundaria.
Fallamos como sociedade pero tamén, e con máis intensidade, fallamos desde o
ámbito educativo. E fallamos porque, quizais, no ámbito educativo é onde eses
comportamentos menos se poden tolerar e, de existir, é onde mellor se poden e
deben corrixir.
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Os centros dispoñen de varios protocolos para previr, detectar e corrixir
problemas como os que parecen estar detrás da traxedia á que nos estamos a
referir. Así, dispoñen de tres que serían directamente aplicables neste caso:
-

O protocolo educativo para a prevención, detección e tratamento do acoso
escolar e ciberacoso

-

O protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a
liberdade de identidade de xénero, e finalmente

-

O protocolo de prevención, detección e intervención do risco suicida no
ámbito educativo

11529

Parece que ningún destes protocolos se activou no caso que nos ocupa en ningún
dos centros nos que estivo escolarizada como alumna, o que evidencia que houbo
unha mala praxe ou, cando menos, unha praxe inadecuada.
Non parece necesario expoñer o contido deses protocolos pero parece pertinente
subliñar que o protocolo educativo para garantir a igualdade, a non
discriminación e a liberdade de identidade de xénero afirma que a diversidade é
unha realidade tanxible que se vive na escola e é, polo tanto, un valor positivo
que se debe aprender desde as etapas iniciais do sistema educativo, para
continuar afirmando que co obxectivo de garantir a igualdade de trato e combater
a discriminación por razóns de diversidade afectivo-sexual e identidade sexual,
publícase a Lei 2/2014, que inclúe a mención expresa á eliminación de calquera
indicio de discriminación que poidamos apreciar no sistema educativo, entre
outras, por razóns de identidade de xénero.
Segundo se traslada, o xefe territorial da Consellería de Cultura, Educación e
Universidade mantivo unha reunión cos responsables dos centros educativos nos
que cursou os seus estudios a moza falecida.
Por iso o deputado e a deputada que asinan solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:
1ª) Cre que é necesaria a revisión dos protocolos educativos antes mencionados?
2ª) Considera necesario implantar programas de sensibilización contra o acoso e
de información sobre igualdade e diversidade nos centros educativos?
3ª) Ten datos, desde a posta en marcha dos protocolos, do número de casos que se
deron en centros educativos?
4ª) Faise seguimento destes casos en colaboración cos centros?
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Pazo do Parlamento, 9 de outubro de 2020

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 09/10/2020 11:46:51
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Noa Susana Díaz Varela na data 09/10/2020 11:47:05
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Á Mesa do Parlamento
Paulo Ríos Santomé, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Luis Bará Torres e Iria
Carreira Pazos, deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta escrita, relativa ás medidas para garantir
alternativas de ocio para a mocidade galega.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dende o anuncio do Estado de Alarma o pasado marzo, foron moitos os sectores
afectados polo efecto do confinamento e as medidas especiais adoptadas ante a grave
crise sanitaria que vivimos. Estes tempos convulsos inciden directamente na vida diaria
e nos hábitos do conxunto da poboación. Cando ten lugar unha crise, a poboación máis
vulnerábel é quen máis sofre as consecuencias da mesma. Esta é a situación da
mocidade galega.
As mozas do noso país sufrimos esta crise sanitaria en moitos ámbitos, xa sexa a
nivel estudantil, do emprego no ámbito do ocio e o desenvolvemento de actividades
sociais. Desgrazadamente, en todos estes ámbitos, observamos o desleixo e a inacción
do goberno da Xunta de Galiza. A mocidade galega atopámonos totalmente
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desamparadas por un goberno galego que non nos ten en conta nos aboca á
precariedade, á emigración e nos criminaliza polos gromos na segunda onda de
contaxios por COVID-19.
Na cuestión concreta das alternativas de ocio para a mocidade en tempos de
pandemia, vemos como non existe ningún tipo de plan real para dinamizar actividades
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que fomenten as relacións sociais seguras entre a xente nova. Desgrazadamente, o que
medra é o ocio nocturno ligado a actividades tan nocivas para a sociedade como son as
casas de apostas e locais de xogo, que gozan dunha situación privilexiada, amparada
polas institucións, sobre outros establecementos.
Desde o Bloque Nacionalista Galego consideramos que é preciso incentivar a
cultura e o deporte de base entre a mocidade, incentivar tamén o asociacionismo
xuvenil, como ferramenta de dinamización da actividade entre a xente moza e
fornecedor de adquisición de competencias chaves como a corresponsabilidade, o
debate para a chegar a acordos e o emprendemento.

Polo anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta
escrita:
- Está, o Goberno galego, a deseñar alternativas de ocio para a mocidade galega?
- Como valora, o Goberno galego, o medre na actividade das casas de apostas e
xogo?
- O Goberno galego considera positivo o medre de afluencia da mocidade galega
nas casas de apostas e xogo?
- Ten en conta, o Goberno galego, as necesidades da mocidade nesta crise
CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
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sanitaria?

Santiago de Compostela, 9 de outubro de 2020
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Asdo.: Paulo Ríos Santomé
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 09/10/2020 11:33:49

Paulo Ríos Santomé na data 09/10/2020 12:09:57

Xosé Luis Bará Torres na data 09/10/2020 12:10:09
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Iria Carreira Pazos na data 09/10/2020 12:10:19
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, Carme González Iglesias e Daniel Castro García,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A conselleira do Mar vén de asistir recentemente á inauguración das III
Xornadas da Flota do Cerco organizadas pola Asociación de Armadores do Cerco de
Galicia (ACERGA), recoñecendo na súa intervención que a organización das III
Xornadas responde á convicción do sector de “coidar o noso medio mariño co obxectivo
de facer que a nosa actividade sexa sostíbel nos eixos social, ambiental e económico”.
E, efectivamente así é. A flota cerqueira de Galiza -a pesar das moitas situacións
complexas que levan vivido nos últimos anos- vén mantendo unha actitude
absolutamente responsábel co coidado e a sostibilidade dos recursos mariños.
Non entanto, o goberno galego, ao contrario do que sucede con outros gobernos
que teñen flotas pesqueiras que non acadan o calibre da nosa, parece querer condicionar
o acceso sostíbel aos recursos a aqueles que máis contribúen á economía local, aos que
CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
REXISTRONqRymzHUZ0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

menos danan o medio ambiente mariño e, sobre todo, a aqueles que reparten entre as
comunidades costeiras os beneficios obtidos.
Os criterios socioeconómicos, a sostibilidade das pesquerías e o reparto
equitativo dos recursos en función da flota e o número de empregados debera ser a
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principal orientación da actuación do goberno galego no sector do mar. Mais, a falla de
regulación dos caladoiros, precisamente tomando como referencia eses principios,
estase a converter nunha grande preocupación e nun problema ben serio para a flota
cerqueira galega asociada en ACERGA.
Hai xa tres anos que esta flota vén levando a cabo a súa propia regulación,
impoñendo un tope de capturas ao xurelo de 750 Kg. por tripulante e día durante catro
xornadas á semana que, no seu momento, obtivo o apoio da Federación Galega de
Confrarías.
Deste xeito, a Asociación de Armadores do Cerco de Galicia pretende que os
topes que se autoimpuxeron daquela teñan o seu reflexo legal, podendo así acollerse a
unha norma que atinxa ademais de aos cerqueiros galegos a todos aqueles que vendan
na nosa Comunidade.
A propia Asociación presentou a súa proposta á Consellería do Mar quen, a
priori, concordou e mesmo remitiu á Secretaría Xeral de Pesca do goberno do Estado
para a súa tramitación.
Mais, aínda sabendo que o informe da Comisión Galega da Competencia non é
neste caso preceptivo nin vinculante para o trámite mencionado, a Consellería optou por
achegárllelo á Secretaría Xeral de Pesca. Un informe desfavorábel, que ve na
autorregulación unha posíbel incidencia no libre mercado do xurelo e incluso a
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posibilidade de que se incorra nun suposto abuso de posición dominante.
A Secretaría Xeral de Pesca entende que ese informe determina que a proposta
non cumpre cos requisitos das normas da competencia e que, polo tanto, a
autorregulación non debería ser obrigatoria e, polo tanto, solicita da Consellería outro
informe para poder elevala á Comisión Europea.
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Xorde así a discrepancia entre a Secretaría Xeral e a Consellería de Pesca, que é
favorábel a que a tramitación continúe e a que, finalmente, decida a Comisión Europea
quen, por certo, contempla excepcións á suxeición ás normas da competencia.
E, entrementres, as súper descargas de miles de quilos de xurelo nunha noite
campan ás súas anchas e provocan a caída dos prezos e a esquilmación salvaxe dos
caladoiros.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta escrita:
- Considera o goberno galego que o informe emitido pola Comisión Galega da
Competencia é vinculante e/ou preceptivo na tramitación da norma de regulación do
xurelo?
- De non ser así, cal é a razón pola que a Consellería do Mar o solicitou e o
remitiu á Secretaría Xeral de Pesca?.
- Concorda o Goberno Galego en que unha norma deste tipo serviría para
contribuír á sostibilidade social, ambiental e económica da pesquería do xurelo?
- Que valoración fai a Xunta de Galiza da autorregulación que vén mantendo
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dende hai tres anos a flota pertencente á Asociación de Armadores do Cerco de Galicia?
- Que valoración fai o goberno galego das descargas masivas de xurelo que se
veñen producindo nos portos galegos? Ten intención de impedilas e/ou limitalas dalgún
xeito?
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- É consciente a Xunta de Galiza de que esquilman os caladoiros e provocan a
caída dos prezos do xurelo? Se o é, como pensa impedilas ou, cando menos, limitalas?
- Está disposta a defender a Xunta de Galiza a proposta normativa de regulación
da pesquería do xurelo que efectuou á Secretaría Xeral de Pesca? Como vai resolver a
discrepancia xurdida entre as dúas administracións? En que prazo?

Santiago de Compostela, 9 de outubro de 2020

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Carme González Iglesias
Daniel Castro García
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 09/10/2020 13:29:20
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María do Carme González Iglesias na data 09/10/2020 13:29:28

Rosana Pérez Fernández na data 09/10/2020 13:29:36
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita, sobre os cribados periódicos que a Xunta de Galiza realiza nas residencias de
maiores.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A comezos de setembro de 2020 a Xunta de Galiza anunciou que comezaría a
realizar cribados periódicos entre o persoal das residencias de maiores e as persoas
usuarias. É dicir, o goberno galego, a través das consellarías de Sanidade e Política
Social, están a levar a cabo desde finais dese mesmo mes, probas PCR nestes centros
residenciais.
O 8 de outubro fíxose público que dúas residencias ourensás, unha de Pereiro de
Aguiar e outra de Monterrei, estaban afectadas por senllos gromos que atinxen 130
persoas na primeira e 46 na segunda (de acordo cos últimos datos publicados pola
Xunta).
No primeiro dos casos, a entidade titular da residencia, a Fundación San
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Rosendo, trasladou aos medios de comunicación que o contaxio masivo entre o persoal
e as usuarias e usuarios se debeu á demora na entrega dos resultados das probas PCR
por parte da Xunta. Concretamente, as mostras foron tomadas o 29 de setembro e os
resultados comunicados o 4 de outubro. Segundo o relato da entidade, un traballador
positivo continuou traballando sen saber que estaba contaxiado (asintomático).
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Pola súa banda, a Xunta de Galiza –a través do conselleiro de Sanidade-- sinalou
que iniciarían unha investigación para determinar “que foi o que fallou” ao tempo que
insistía en cumprir os protocolos de maneira estrita.
A situación na residencia Os Gozos de Pereiro de Aguiar, ao igual que a de
Monterrei, volve situar estes centros como un dos principais focos de contaxio e alto
risco fronte á COVID-19 especialmente porque neles reside poboación extremadamente
vulnerábel.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta escrita:
- En que consiste o cribado periódico que a Xunta de Galiza realiza nas
residencias?
- Canto tempo tarda o Goberno galego en obter os resultados das probas?
- Que protocolo ou indicacións se dá ás direccións das residencias para aplicar
durante os días que transcorren entre a obtención da mostra e a comunicación dos
resultados?
- Que fallou no caso de Pereiro de Aguiar? E no de Monterrei?
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- Investigou a Xunta de Galiza que foi o que fallou en todos os centros
residenciais en que se detectaron contaxios masivos?
- Abriu algún expediente a estes centros e/ou as empresas e entidades que os
xestionan?
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- Adoptou o Goberno galego algunha medida correctiva neles?
- Pensa adoptar a Xunta de Galiza algunha medida nova para evitar que casos
coma estes se repitan?

Santiago de Compostela, 13 de outubro de 2020

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 13/10/2020 10:03:07

María Montserrat Prado Cores na data 13/10/2020 10:03:11
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Iria Carreira Pazos na data 13/10/2020 10:03:20
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita, sobre as condicións e requisitos específicos que deben cumprir os centros de
atención a persoas maiores en Galiza e as medidas que debe adoptar a Xunta ao
respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A orde que regula as condicións e requisitos específicos que deben cumprir os
centros de atención a persoas maiores en Galiza foi aprobado en 1996 en
desenvolvemento do Decreto 243/1995.
Nel, a Xunta de Galiza estabelece as condicións que deben rexer nas residencias,
vivendas comunitarias, apartamentos tutelados, centros de día, fogares e clubes.
No relativo ás residencias de maiores, entre outras consideracións, a Orde
estabelece os requisitos de persoal que deben cumprir estes centros en función do
número de prazas e os servizos prestados:
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O persoal será o adecuado en número e especialización para presta-los
servicios correspondentes.
A ratio mínima de persoal de atención directa en réxime de xornada completa
será de 0,20 por usuario en módulos destinados á atención de persoas con autonomía e
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de 0,35 en módulos destinados a persoas dependentes. Para estes efectos entenderase
por atención directa a realizada tanto por persoal xerocultor como sanitario.
Garantirase a vixilancia e coidado da saúde dos residentes por persoal
cualificado para esta función. Os centros cun número inferior a 40 prazas asistidas
deberán contar coa presencia localizada de médico e ATS ou DUE durante as 24 horas.
Aqueles cun número superior de prazas asistidas, ademais da presencia localizada do
persoal médico, deberán contar coa presencia física do ATS ou DUE as 24 horas.
Sen prexuízo do anterior deberáselles prestar unha asistencia sanitaria integral
a tódolos residentes, a través de prestacións de servicios profesionais propios ou
concertados.
Alén das denuncias que as traballadoras e traballadores das residencias privadas
teñen trasladado aos servizos de Inspección da Consellaría de Política Social, a
Inspección de Traballo e mesmo publicamente sobre os constantes incumprimentos
destas ratios por parte das empresas e entidades de residencias privadas; a situación
derivada da pandemia provocada pola COVID-19 esixe un debate profundo sobre se
estas condicións se axustan ás necesidades das persoas usuarias e ao modelo de
coidados que debe existir no noso país.
É evidente que a emerxencia sanitaria puxo en evidencia a necesidade urxente
de repensar o modelo de residencias de maiores que existe en Galiza así como o
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conxunto de servizos de atención ás persoas maiores.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta escrita:
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- Como valora a Xunta de Galiza a ratio de persoal que fixa a normativa vixente
para as residencias de maiores?
- Cre que é suficiente?
- Cre a Xunta de Galiza que unha orde aprobada hai 24 anos se axusta ás
necesidades actuais?
- Pensa o Goberno galego modificar os criterios e requisitos específicos
esixibles para estes centros residenciais?

Santiago de Compostela, 13 de outubro de 2020

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

CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
REXISTROiyRm03NCi9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 13/10/2020 10:00:15

María Montserrat Prado Cores na data 13/10/2020 10:00:21
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Iria Carreira Pazos na data 13/10/2020 10:00:32
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e
Iria Carreira Pazos, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista
Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta escrita, sobre o funcionamento do servizo de hemodinámica
no hospital de Ourense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante anos foi unha demanda dos colectivos profesionais, axentes sociais e
organizacións sindicais o aumento do servizo de hemodinámica de Ourense até as 24
horas. Esta demanda foi compartida, moito tempo, coa veciñanza de Lugo, que tamén
tiña unha carestía importante respecto deste servizo.
A comezos de 2019 coñecíase a nova de que o Hospital Universitario Lucus
Augusti (HULA) de Lugo contaría co servizo de Hemodinámica as 24 horas. Unha
vitoria das persoas e forzas políticas que non se resignaron diante da discriminación que
sofre o interior do país e que conseguía a rectificación por parte do Partido Popular.
Porén, seguiuse mantendo durante máis dun ano unha inxustiza sen comparación co
Hospital de Ourense. Neste momento a Xunta afirmou que revisaría a cuestión en
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setembro de 2019, mais non o fixo. Posteriormente, a comezos de 2020 e no marco do
debate sobre a gran discriminación que supuña en Ourense o peche da sala de partos do
Hospital de Verín, por fin, a Xunta rectificou e desde o mes de febreiro o servizo
estendeuse 24 horas.
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É necesario valorar o novo servizo e o seu funcionamento. Por todo o
anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
- Considera a Xunta de Galiza adecuados os recursos materiais e humanos que
atenden o servizo de hemodinámica en Ourense?
- Cales son as razóns de que Ourense estivera tanto tempo marxinada ao non ter
un servizo de Hemodinámica que funcione de forma permanente?
- Considera a Xunta de Galiza que errou ao demorar a decisión? Ten estimado
cal foi o custo económico e social?
- Que valoración fai do servizo? Cantos casos se atenderon desde o inicio do
servizo? Con que resultados?

Santiago de Compostela, 13 de outubro de 2020

Asdo.: Noa Presas Bergnatiños
Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
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Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Iria Carreira Pazos na data 13/10/2020 11:04:23

María Montserrat Prado Cores na data 13/10/2020 11:04:32

Olalla Rodil Fernández na data 13/10/2020 11:04:45
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Noa Presas Bergantiños na data 13/10/2020 11:04:56
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Martín Seco García, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputados e
deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita.
Hai preto de 14 anos que o Goberno Socialista de José Luís Rodriguez Zapatero
aprobou a Lei de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en
situación de dependencia, comunmente chama Lei da dependencia, a dita lei foi
aprobada con alto grado de acordo das forzas parlamentarias, coa participación
das comunidades autónomas, entidades locais, axentes sociais e movemento
asociativo.
A dita lei, recoñece o dereito subxectivo das persoas que non se poden valer por
si mesmas a ser atendidas polos poderes públicos, un dereito universal e con
garantía pública, o que supuxo un avance importante de cara á consolidación do
Estado social e democrático de dereito que proclama a Constitución.
Para dar contido a este dereito establecíase a cooperación de todas as
administracións implicadas e creábase o Sistema para a Autonomía e Atención á
Dependencia.
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Lamentablemente nos anos de goberno do Partido Popular no Estado, así como
nos últimos 11 anos na Xunta de Galicia, fixeron que esta lei sufrise recortes que
a mudarían por completo.
O procedemento de recoñecemento das situacións de dependencia e acceso ao
catálogo de recursos do sistema en Galicia desenvólvese no Decreto 15/2010, do
4 de febreiro e na Orde do 2 de xaneiro de 2012 e ten dúas fases diferenciadas.
Nunha primeira fase valorase ao solicitante e recoñéceselle, se procede, o grao de
dependencia correspondente. A segunda fase consiste en resolver o Programa
individual de atención a través do que se lle garante á persoa dependente o acceso
a un servizo de atención ou prestación económica segundo o catálogo de
recursos.
A lei establece que o procedemento para recoñecer o grao e nivel de dependencia
resolverase no prazo máximo de tres meses desde a data de entrada da solicitude
no rexistro, e o procedemento para determinar o Programa Individual de
Atención resolverase no prazo máximo de tres meses desde a data da resolución
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do grao e nivel de dependencia —en resumo: seis meses máximo para todo o
proceso: 180 días—, a realidade é outra. Os expedientes tardaban a finais de
2019 unha media de 342 días en ser tramitados en Galicia.
Estes días recibimos a consulta dunha familia de Arteixo que leva esperando case
9 meses para saber da súa solicitude, despois de rexistrala e ter toda a
documentación esixida en regra, esta familia acudiu ao teléfono facilitado para as
consultas “012”, onde lle dixeron que non tiñan o seu expediente na plataforma
do SIGAD.
Posteriormente acudiron preocupados aos servizos sociais do concello para saber
que sucedía coa súa solicitude e confirmáronlle que a súa solicitude estaba
rexistrada e enviada á Xunta de Galicia e que estes non introduciran aínda na
plataforma a súa solicitude.
Desde o Grupo Parlamentario Socialista coñecemos que existen solicitudes que
teñen máis dun ano desde o seu rexistro que aínda non foron introducidas na
plataforma, e polo tanto, levan máis de 365 días á espera de ser introducidas no
sistema, xa non imos falar da espera que terán que soportar unha vez entren na
plataforma, resolvan o grao de dependencia e posteriormente determinen o
programa individual de atención.
Ademais atopámonos inmersos nun momento complicado nun contexto da
pandemia motivada pola covid-19, que agravaba a situación moito máis se cabe.
Persoas dependentes, das cales moitas continúan o confinamento nas súas casas,
e outras moitas con graos III que xa o facían de xeito habitual debido ás
circunstancias. No caso antes exposto, unha persoa con preto de 90 anos e con
necesidades que non poden ter demora tanto pola idade da persoa solicitante,
como pola posición da súa familia.
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Por todo iso é urxente que desde Galicia se aporten respostas e solucións a unha
realidade silenciada, con recursos para atallar a situación coa maior celeridade
posible.
Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan solicitan en resposta
escrita contestación ás seguintes preguntas:
1ª) Canto é o retraso actual na xestión dunha solicitude de dependencia?
2ª) Por que non se introduce na plataforma do SIGAD unha solicitude rexistrada
desde hai un ano?
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3ª) Cales van ser as medidas para axilizar a xestión das ditas solicitudes?

Pazo do Parlamento, 13 de outubro de 2020

Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 13/10/2020 12:17:36
Julio Torrado Quintela na data 13/10/2020 12:17:52
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Marina Ortega Otero na data 13/10/2020 12:18:04
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, María González Albert, Olalla Rodil Fernández,
Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos e Iago Tabarés Pérez-Piñeiro,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita, relativa á reclamación dunha unidade de xerontoloxía no hospital de
Ourense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A crise da COVID19 amosou máis que nunca a importancia da sanidade, e
deixou tamén en evidencia as nefastas consecuencias dos recortes e privatizacións
aplicados por 11 anos de Partido Popular e polas políticas restritivas de gasto e
contratación de persoal que impuxeron PP e PSOE desde o Estado durante a crise de
2009.
Esta crise puxo de relevo tamén as múltiples carencias na atención social e
sanitaria das persoas máis maiores do noso país, algo especialmente grave naquelas
zonas onde o avellentamento é meirande, como é o caso da cidade e, por extensión, da
provincia de Ourense. Un dos exemplos máis acuciantes son as carencias neste sentido
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que mantén o Complexo Hospitalario de Ourense.
Ourense sufriu durante anos un dobre proceso. Por unha banda de
adelgazamento dos servizos dos hospitais comarcais de Verín e Valdeorras e doutra
banda o propio adelgazamento e falta de adaptación á realidade patolóxica do CHUO,
que debera ter un papel central e tractor pola súa ubicación na capital de provincia.
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Porén, cada vez ten un papel máis subsidiario de Vigo nunha operación planificada e
progresiva de centralización de servizos.
Para alén da eliminación de servizos como o de cirurxía pediátrica, Ourense
viviu demoras inescusábeis como a tardía implantación da hemodinámica 24 horas.
Asemade, vive as carencias de non ter un modelo sanitario adaptado a unha realidade
demográfica de gran avellentamento, malia as demandas profesionais.
Neste sentido, é inescusábel que a día de hoxe o CHUO non conte cunha
unidade específica de Xeriatría como si existe en Vigo ou Lugo, cando concentra a
idade media máis alta da poboación, as meirandes taxas de poboación maior e a maior
porcentaxe de fogares formados por persoas de 65 ou máis anos. Estas cuestións teñen
un impacto no aumento dos perfís pluripatolóxicos a día de hoxe Ourense non conta
unidades específicas para xerontoloxía en xeral e ictus en particular.
É unha necesidade urxente que, cando menos, a Xunta de Galiza impulse unha
unidade específica de xeriatría no CHUO, con persoal e horario suficiente, e que sexa o
paso previo dunha colaboración e traballo conxunto cos hospitais de Verín e do Barco
de Valdeorras.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
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resposta escrita:
- Considera o goberno galego que a atención á poboación maior de Ourense é a
adecuada?
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- Vai asumir a Xunta de Galiza a constitución inmediata dunha unidade
especializada en xeriatría no hospital de Ourense, que atende o maior índice de
poboación maior de toda Galiza?
- Considera a Xunta de Galiza que parte do fracaso da xestión das vagas de
covid na provincia se debe á falta de unidades específicas de atención á poboación máis
maior?
- Por que non ten avanzado o goberno galego nas demandas dos colectivos
profesionais de xeriatría e xerontoloxía?
- Cales son as razóns de que Ourense non teña este servizo si exista en Vigo ou
Lugo? Non lle parece un agravio comparativo?
- Está o sistema sanitario galego e, particularmente, ourensán preparado para a
atención do perfíl plutipatolóxico maioritario polo avellentamento da poboación?
- Planifica a Xunta de Galiza as modificacións e axustes do sistema tendo en
conta as previsións que o IGE e outros organismos fan respecto da evolución
demográfica?
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Santiago de Compostela, 13 de outubro de 2020

Asdo.: Noa Presas Bergnatiños
María González Albert
Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
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Iria Carreira Pazos
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 13/10/2020 12:59:20

María González Albert na data 13/10/2020 12:59:29

Olalla Rodil Fernández na data 13/10/2020 12:59:40

María Montserrat Prado Cores na data 13/10/2020 12:59:55

Iria Carreira Pazos na data 13/10/2020 13:00:03
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 13/10/2020 13:00:13
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita, sobre a Unidade muller e ciencia e o programa homónimo dirixido a promover
a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes no ámbito científico, tecnolóxico e da
I+D+i

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Unidade muller e ciencia foi creada a través do Decreto 33/2007 (modificado
polo Decreto 97/2010, do 10 de xuño ) co obxectivo de incrementar a presenza de
mulleres nos ámbitos científicos e tecnolóxico ao tempo que promover a eliminación
dos desequilibrios que poidan existir no relativo á formación científica, no eido da
investigación e innovación e na xestión da I+D+i, así como, situar nos estudos e
actividades científicas a perspectiva do xénero nun primeiro plano.
Trátase dun órgano interdepartamental colexiado de asesoramento.
En 2008 a Xunta de Galiza aprobou o I Programa muller e ciencia (2008-2012).
Rematada a súa vixencia o Goberno galego non elaborou un novo até catro anos
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despois, en 2016.
Se botamos a ollada atrás, pouco ou nada do espírito e obxectivos que motivaron
a creación desta Unidade e do programa muller e ciencia fica xa. De facto, o abandono
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do proxecto fica máis que patente na nula actualización do portal web creado para a súa
difusión.
Desde hai máis dunha década a Xunta de Galiza non promove ningunha
investigación nin estudo estatístico que visibilice cal é a realidade das mulleres na
ciencia e a súa evolución no tempo; tampouco deu continuidade ás publicacións
periódicas que acompañaron nos seus inicios este proxecto como a revista Xenia.
Ao longo dos últimos anos, as mulleres científicas veñen demandando –ao igual
que o conxunto do movemento feminista-- o espazo que lles corresponde por dereito e o
fin das discriminacións por razón de xénero.
Casos como o de María de la Fuente, responsábel da unidade de nano-oncoloxía
do IDIS, que denunciou a penalización que sofren as mulleres nas súas carreiras
profesionais por ser nais ou máis recentemente a denuncia pública motivada pola
ausencia de mulleres nos premios e medallas de investigación outorgados pola Real
Academia Galega de Ciencias, devolven ao primeiro plano do debate público a
necesidade de actuar de maneira decidida a prol da igualdade real entre mulleres e
homes en todos os planos, tamén no científico.
A piques de rematar a vixencia do II Programa muller e ciencia (2016-2020)
cómpre unha profunda avaliación das medidas adoptadas, dos obxectivos fixados e do
impacto que máis dunha década de defensa formal e da igualdade tiveron na realidade
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diaria das mulleres científicas galegas.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta escrita:
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- Como valora a Xunta de Galiza a situación actual da Unidade muller e ciencia?
- Que actividades, alén dos premios anuais, desenvolveu este órgano?
- Cal foi o grao de cumprimento dos obxectivos marcados no II Programa muller
e ciencia?
- Vai desenvolver un novo programa o Goberno galego nesta lexislatura?

Santiago de Compostela, 13 de outubro de 2020

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

Asinado dixitalmente por:
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Iria Carreira Pazos na data 13/10/2020 11:54:42

María Montserrat Prado Cores na data 13/10/2020 11:54:45

Olalla Rodil Fernández na data 13/10/2020 11:55:14
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Noa Presas Bergantiños, María González
Albert e Olalla Rodil Fernández, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta escrita, sobre o gromo na
Residencia “Os Gozos” en Pereiro de Aguiar e a demora na comunicación dos
resultados das probas realizadas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Novamente vimos constatar a existencia de gromos en residencias de maiores
que, coma en ocasións anteriores, son detectadas tardiamente canda atinxen á practica
totalidade das residentes nas mesmas e a un número moi elevado das súas traballadoras.
Situación que máis unha vez pon de manifesto a insuficiencia e ineficacia das medidas
aplicadas pola Xunta de Galiza.
Nestes días na Residencia de maiores “Os Gozos” detectouse a existencia dun
gromo que atinxía a 153 das 192 residentes e a máis do 30% das persoas que traballan
na mesma, o que evidencia que as medidas adoptadas pola Xunta de Galiza ou non se
executan como deberan ou son claramente insuficientes.
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Así, a entidade privada que xestiona a Residencia “Os Gozos” manifestou que
tras a práctica dunha proba de detección do virus, os resultados tardaron 5 días en serlle
comunicados. Días durante os que, dada a ausencia de síntomas, todas as traballadoras
seguiron acudindo aos seus postos de traballo. Comunicados os resultados aconteceu
que un traballador deu positivo nas probas realizadas.
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A realidade do exposto, poría en evidencia, por unha banda, a inutilidade que a
demora na comunicacións dos resultados ten nas probas realizadas. A eficacia das
probas de detección que se realicen vai inescindiblemente asociada á axilidade na
comunicación dos resultados, pois noutro caso de nada serviría a súa práctica. Como
presumiblemente pasou no caso da residencia “Os Gozos” a neglixencia da Xunta de
Galiza posibilitou o risco (neste caso de potencial pasou a real) de contaxio. Asemade,
tamén se pon de manifesto a nula eficacia das medidas preventivas para evitar o
contaxio. Teoricamente, un só positivo en 5 días transmitiu o virus a 181 persoas.

E por iso que formulamos as seguintes preguntas para resposta escrita:
Por que razón os resultados das probas non foron comunicados a residencia até 5
días após de que se realizaron?
como é posible que non fose detectada a presenza do virus ate que a practica
totalidade das residentes e traballadoras estaban infectadas?
Se só existía un traballador inicialmente afectado, como é posible que en só
cinco días transmitira o virus a 153 residentes e a 28 traballadoras?
Considera a Xunta de Galiza que existiron erros que motivaron a demora na
comunicacións dos resultados das probas realizadas e/ou nos protocolos ou medidas
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para evitar eventuais contaxios?
No seu caso, ten prevista que medidas ten previsto adoptar para evitar a súa
repetición?
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Santiago de Compostela, 13 de outubro de 2020

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Noa Presas Bergantiños
María González Albert
Olalla Rodil Fernández
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 13/10/2020 13:06:22

Noa Presas Bergantiños na data 13/10/2020 13:06:26

María González Albert na data 13/10/2020 13:06:37
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Olalla Rodil Fernández na data 13/10/2020 13:06:48
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Isaura Abelairas Rodríguez, Julio Torrado
Quintela e Marina Ortega Otero, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta por escrito.
A Atención Primaria do sistema sanitario de Galicia está sendo obxecto de debate
e discusión por parte de tódolos axentes implicados no deseño e implementación
das políticas sanitarias, incluídos por suposto as e os propios profesionais que
traballan no sistema.
A Xunta de Galicia leva anos recortando servizos no sistema sanitario galego e na
atención da cidadanía, observamos como cada día se recortan terapias e se deixan
de lado ás persoas con necesidades especiais, persoas que polo seu estado de
saúde precisan unha atención individualizada e continuada para poder
desenvolver unha vida plena e digna.
Este problema está causando malestar entre a cidadanía do Morrazo que demanda
unha solución ao problema. Fixéronse diversas mobilizacións en Moaña pola
necesidade de restituír a atención médica en Atención Primaria de maneira
presencial, reducindo a atención telefónica a casos puntuais nos que estea
indicada, restituír o servizo de Urxencias e reforzar a dotación de emerxencias
cunha ambulancia medicalizada no Morrazo.
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Desde a declaración do estado de alarma pola pandemia da Covid-19, un dos
servizos interrompido son as terapias de atención temperá que a Consellería de
Sanidade ten contratadas en centros coma o Centro San Rafael de Vigo, onde son
atendidas os cativos e cativas de Moaña e Cangas que precisan deste servizo,
aínda que escaso en tempo, imprescindible para o seu desenvolvemento.
Ao longo destes anos tamén se comprobou que axiña deixan de prestar este
servizo conforme as persoas usuarias acadan a adolescencia, sen dar máis
alternativas públicas para estas terapias.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:

1. Vai a Consellería de Sanidade reanudar inmediatamente o servizo de
fisioterapia e as diferentes terapias que se viñan prestando ás persoas
usuarias do Centro San Rafael de Vigo?
2. A Consellería de Sanidade vai a ampliar este servizo de fisioterapia no
tempo das sesións mentres as precisen as persoa afectadas
3. O Sergas vai garantir a continuidade durante todo o ano deste servizo,
esixindo que o persoal terapeuta sexa substituído nas súas quendas de
vacacións ou en caso de enfermidade?
4. Vai a Consellería de Sanidade prestar o servizo de fisioterapia no local de
Fisioterapia e Odontoloxía que o Concello de Moaña ten cedido ao Sergas?
5. A Xunta de Galicia vai priorizar prestar este tipo de servizos terapéuticos
ás persoas con necesidades especias?

Pazo do Parlamento, 13 de outubro do 2020
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Isaura Abelairas Rodríguez
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 13/10/2020 13:15:32
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María Isaura Abelairas Rodríguez na data 13/10/2020 13:15:39
Julio Torrado Quintela na data 13/10/2020 13:15:46
Marina Ortega Otero na data 13/10/2020 13:15:54
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández,
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro e Iria Carreira Pazos, 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 escrita, relativa
ao funcionamento do Complexo Hospitalario de Ourense durante a vaga de covid-19 do
mes de outubro e aos protocolos activados durante o confinamento perimetral dos
concellos de Ourense e Barbadás.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante o mes de setembro e comezos de 2020 a situación epidemiolóxica de
diversos concellos da provincia de Ourense empeoraron a súa situación. De forma
especial o de Ourense e o de Barbadás. Finalmente, por mor da evolución da situación,
o 6 de outubro de 2020 a Xunta de Galiza acordaba restrinxir a mobilidade nos
concellos de Ourense e Barbadás. Así mesmo, acordaba incrementar as medidas nos
concellos de Barbadás, Verín e O Barco de Valdeorras, e na comarca do Carballiño
prohibindo xuntanzas de non convivintes, ademais de manter a mesma restrición en
Ourense. Estas e outras medidas serían publicadas no Diario Oficial de Galiza o 8 de
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outubro.
Así as cousas, o venres 9 de outubro coñecíase por informacións xornalísticas
que o SERGAS viña de activar o seu Plan de Continxencia contra a pandemia e que
polo tanto trasladaba o propio xoves un “paciente covid” do CHUO a Vigo despois de
ser atendido en urxencias e que esta medida respondía á “optimización da capacidade
asistencial e para anticiparse á necesidade de camas na UCI”. O sábado 10 de outubro a
1
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prensa escrita recollía xa que esta persoa fora dada de alta en Vigo ás poucas horas. A
última hora da tarde diarios de prensa escrita daban coñecemento nos seus soportes
dixitais de que esta persoa acudira novamente a urxencias do CHUO e fora ingresada
novamente.
Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego consideramos que se
as informacións xornalísticas citadas son fidedignas amosan unha serie de
acontecementos que levan a preguntarse se a atención e as decisións tomadas foron
adecuadas. Máis aínda, poñen novamente o foco sobre a pouca transparencia na
información por parte da propia Xunta de Galiza, cuestión que non favorece en absoluto
nunha situación de pandemia e nun recrudecemento da situación.
Entendemos, polo tanto, que estas cuestións deben ser explicadas. Ademais, é
necesaria unha explicacións sobre os presuntos plans de continxencia aplicados e sobre
se realmente as decisións indicadas parten dunha planificación racional da situación ou
obedecen á carencia de persoal suficiente no CHUO, conforme sinalaban sindicatos e
asociacións de enfermaría.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
Pode explicar a Xunta de Galiza a situación e capacidade asistencial do CHUO
entre o 7 e o 10 de outubro e as condicións concretas que motivan a decisión de derivar
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doentes para Vigo?
Coñece o goberno galego a situación concreta referida polas informacións
xornalísticas? En que data e con que diagnóstico acudiu esa persoa a urxencias? Coñece
por que foi derivada a Vigo? Porque foi dada de alta? Foi reingresada? Por que
motivos? Era unha persoa positiva covid?
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Cal é o número de camas dispoñíbeis para UCI e covid do CHUO o día 6 de
outubro? E os días 7, 8, 9 e 10?
Suspendéronse operacións ao decretarse o nivel 3? en que momento se
suspenderon intervencións?
Que reforzos de persoal se aplicaron?
Cantos doentes se desprazaron aos Hospital de Vigo? Na primeira e segunda
semana de outubro? Con que criterios?
Vai remitir ao Parlamento Galego copia do Plan ou Plans de Continxencia por
mor da COVID-19 do Complexo Hospitalario de Ourense desde febreiro de 2020 até a
actualidade?

Santiago de Compostela, 13 de outubro de 2020

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
REXISTROc1DnZi7J87
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Olalla Rodil Fernández
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Noa Presas Bergantiños na data 13/10/2020 13:28:46

María Montserrat Prado Cores na data 13/10/2020 13:28:50

Olalla Rodil Fernández na data 13/10/2020 13:28:59

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 13/10/2020 13:29:11
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Iria Carreira Pazos na data 13/10/2020 13:29:21
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Olalla Rodil Fernández, 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 escrita, sobre a dotación de pediatra nos
centros de saúde de Crecente e A Cañiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Co pretexto da crise sanitaria, o SERGAS suprimiu o servizo de pediatría nos
concellos da Paradanta. No caso de Crecente, desde a declaración do estado de alarma
os nenos e nenas que debían pasar consulta pediátrica eran derivados aos concellos
veciños da Cañiza ou Arbo.
Con anterioridade, en Crecente só había servizo de pediatría os martes e xoves
de doce a dúas por medio dun especialista que atendía a outros concellos da comarca.
Logo da declaración do estado de alarma, o pediatra colleu primeiro unha excedencia e
máis tarde xubilouse, deixando sen servizo aos concellos da Cañiza e Crecente.
Nun primeiro momento os nenos e nenas foron derivados ao centro de saúde de
Arbo, onde o pediatra atendeu a pacientes de Arbo, Crecente, As Neves e A Cañiza. Foi
CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
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unha situación caótica porque as citas médicas superpuxéronse mais a veciñanza
aguantou a situación porque entendía que se trataba dunha situación difícil e
excepcional.
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As familias afectadas afirman que non saben a que centro deben acudir e que hai
pacientes en idade infantil que necesitan revisións periódicas e que non están a ser
atendidos. E tamén denuncian demoras no calendario de vacinacións. As persoas
afectadas manifestan que só reclaman o que tiñan: pediatra dous días á semana para non
ter que andar bailando dun centro a outro, cambiando de especialista. Para denunciar
esta situación e reclamar unha solución, a veciñanza afectada reuniu 1.200 sinaturas.
Noutras situacións similares, O SERGAS xustificou a non cobertura de prazas
vacantes por baixas e xubilacións pola non existencia de pediatras. A realidade é que
non houbo previsión para dotar estas prazas pola aplicación das taxas de reposición. E
tamén resulta evidente que moitas profesionais decidiron facer as maletas e buscar o seu
futuro fóra de Galiza polas malas condicións laborais e salariais que ofrece o Servizo
Galego de Saúde.
O continuo deterioro da atención primaria e o desmantelamento da rede de
pediatras que traballaban en moitos concellos rurais e do interior está tendo como efecto
derivado a opción da atención sanitaria privada, no caso de familias que poden escoller
esta alternativa. Para iso moitas veces teñen que desprazarse até clínicas e consultas
situadas a moitos quilómetros de distancia.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
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resposta escrita:
- Como valora a Xunta a situación de falta de pediatras nos centros de saúde da
Cañiza e Crecente?
- Cando ten previsto o goberno galego cubrir estas prazas?
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- Ten coñecemento o goberno galego de que moitas familias optan pola atención
sanitaria privada diante do deterioro que está a sufrir a atención primaria e
concretamente a pediatría?

Santiago de Compostela, 13 de outubro de 2020

Asdo.: Luis Bará Torres
Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 13/10/2020 14:02:11

María Montserrat Prado Cores na data 13/10/2020 14:02:16
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Xosé Luis Bará Torres na data 13/10/2020 14:02:39
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez
López, 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 escrita, relativa á folla de ruta prevista por
parte do goberno galego respecto da súa estratexia enerxética e planificación para
captar fondos da UE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A enerxía é un elemento estratéxico para impulsar o desenvolvemento
económico do noso país. Galiza é produtora e exportadora de enerxía. Porén,
milleiros de postos de traballo no noso país penden dun fío ou foron destruídos
polo prezo da enerxía e pola falta de anticipación ao escenario das
transformacións derivadas da fin do carbón ou pola paralización práctica ao
impulso das renovábeis, logo dun gran esforzo inicial, nos primeiros mandatos de
Núñez Feijóo a partir do ano 2009.
No actual contexto de mudanza climática, desindustrialización e
CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
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desigualdade social o sector enerxético constitúe un ámbito con que Galiza debe
liderar unha nova etapa no seu desenvolvemento que conxugue a mellora do
aforro enerxético, o descenso do impacto medioambiental, o avance na soberanía
enerxética e o control social e público do sector para garantir que sexa un ben
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básico ao servizo dos galegos e galegas e do desenvolvemento económico, e non
unha mercadoría de especulación.
Neste sentido, no escenario actual é clave que Galiza defenda os seus
intereses para obter os fondos que lle corresponden desde os ámbitos do Estado e
da Unión Europea. Por este motivo, e tamén para avanzar nunha folla de ruta
planificada e consensuada, o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista
Galego defendeu en múltiples ocasións a conformación dun Grupo de Traballo
para a Transición Enerxética de ámbito galego, que dera participación tamén aos
axentes sociais, no que se avanzara no modelo enerxético galego do futuro e se
planificara o desenvolvemento económico e industrial alternativo daquelas
comarcas afectadas polas mudanzas que están por vir. Porén, o grupo que sostiña
e sostén o goberno da Xunta de Galiza foi sempre refractario e ao longo destes
anos o máis parecido a unha planificación foron as Directrices enerxéticas dadas
a coñecer, parcialmente, en abril de 2018, que basicamente supuñan un recetario
de obxectivos enmarcados nas Directivas Europeas pero sen planificación
estratéxica ou aposta de reinvestimento público para situar Galiza á vangarda.
Máis aínda, a aceleración do debate da fin do carbón e a enorme crise
industrial que sufriu Galiza no período máis recente volven poñer en evidencia a
falta dun proxecto para Galiza. Así, mentres outros países e comunidades
CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
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constitúen foros específicos de diálogo e traballo ou teñen avanzados proxectos
que candidatar ás axudas europeas, a Xunta de Galiza non está a asumir un papel
de liderado nin de transparencia, nin a contribuír a un amplo debate nos sectores
económicos e sociais.
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Así mesmo, cómpre recordar que Galiza precisa tamén dunha estratexia
que avalíe as posíbeis repercusións negativas para Galiza da redución do Fondo
para a Transición Xusta, que pasa de 30.000 millóns a 10.000 millóns nun
momento moi crítico pola previsión de peche das centrais térmicas.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
Que estratexia ten a Xunta de Galiza para garantir que o noso país teña en
tempo e forma definido un modelo enerxético consensuado para captar fondos
estatais e europeos?
Cales son as razóns de que non exista en Galiza un foro específico e
amplo socialmente no que definir o modelo enerxético da Galiza do futuro?
Cre que foi un erro vetar durante anos a existencia dun foro deste tipo?
Considera o goberno galego que Galiza está preparada para competir
polos fondos europeos? E particularmente por contías do Fondo para a
Transición? Que posibilidades ten de conseguir fondos para o desenvolvemento
enerxético no marco do novo período financeiro e dos fondos covid?
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Que propostas trasladou ou vai trasladar o goberno galego ao central?
Que relación ten Galiza con cos organismos e institucións europeos en
materia enerxética? E concretamente coa Plataforma de Rexións de Carbón en
Transición?
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Cales son as perspectivas enerxéticas da comunidade en xeración e
distribución? Cal será o impacto no PIB? E en termos de emprego? E respecto
dun desenvolvemento equilibrado no territorial?

Santiago de Compostela, 13 de outubro de 2020

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

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 13/10/2020 15:52:46
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Daniel Pérez López na data 13/10/2020 15:52:49

Noa Presas Bergantiños na data 13/10/2020 15:52:57
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta, Julio Torrado Quintela, Marina Ortega Otero e
Paloma Castro Rey, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152
do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta por escrito.
Segundo a EPA do segundo trimestre de 2020 constátanse un aumento de persoas
novas desempregadas no último ano de 7.300. A perda de poboación activa
resulta alarmante, 27.100 mozos e mozas menos.
Si se compara a evolución da situación de desemprego entre os anos 2019 e 2020
obsérvase como produce un importante aumento de persoas desempregadas
menores de 35 anos en termos absolutos,7.300. Por tramos de idade, o que maior
volume de persoas presenta en situación de desemprego, dentro do colectivo
xente nova, é o das mozas e mozos de 25 a 29 anos, 19.300; seguido do de 30 a
34 que conta con 15.900 persoas desempregadas.
No que respecta a poboación ocupada, hai en Galicia actualmente 199.700
persoas menores de 35 anos ocupadas, o que supón unha contracción con respecto
a hai un ano de 34.500 persoas, chamando a atención o descenso de 13.600 no
tramo de idade de 25 a 29.
Moi preocupante é a taxa de paro xuvenil, xa que se sitúa no 20,6 %, dato que
contrasta co 11,9 % da taxa de paro de toda a poboación, sendo 8,7 puntos
superior.
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Constátase unha contracción da taxa de actividade xuvenil en termos interanuais,
pasando de un 60,7 % no 2019 segundo trimestre ao 55,1 % no 2020 segundo
trimestre, o que supón unha perda de 5,5 puntos na taxa de actividade das persoas
menores de 35 anos en tan só un ano, fronte o descenso do 2,1 no conxunto de
idades.
A perda de actividade reflexada no só esta motivada pola pandemia e o
envellecemento da poboación, senón tamén polo efecto desánimo dos mozos e
mozas vendo as poucas perspectivas de emprego existentes en Galicia, polo que
deciden ou ben seguir formándose retomando os estudios ou optar por emigrar
cara outros contextos con maiores oportunidades laborais.
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É de resaltar que máis de 10.000 mozos e mozas galegas levan máis dun ano na
procura de emprego.
A xuventude sufre as maiores taxas de parcialidade, estando o 19 % do total de
persoas ocupadas menores de 35 anos contratadas a tempo parcial, fronte ao
13,3 % do conxunto de idades, o que supón 5,7 puntos de diferenza, e unha vez
máis a menor tramo de idade dispáranse as taxas de parcialidade, así o tramo de
idade das persoas menores de 25 anos a taxa de parcialidade na ocupación acada
o 32 %. Sendo unha taxa de parcialidade non desexada polo 54,9 % de mozos e
moxas con contrato a tempo parcial, constatando cada vez máis a dificultade da
xuventude para acceder a un mercado laboral de calidade.
Os traballadores e traballadoras menores de 35 anos atópanse no 72,1 % dos
casos ocupados no sector servicios, na hostalaría e o comercio, caracterizado por
unha maior precariedade, por unha maior incidencia das xornadas a tempo
parcial, niveis intolerables de temporalidade e salarios máis baixos.

A temporalidade afecta ó 43 %, das persoas asalariadas menores de 35 anos, 21
puntos máis que no conxunto de idades e ademais o 34 % dos contratos das
persoas novas teñen unha duración inferior a un ano.
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Lonxe de diminuír a contratación a tempo parcial increméntase no último ano, xa
que en Galicia o número de menores de 35 anos con contrato con xornada
completa diminuíu en 2.500 persoas, é as contratadas a tempo parcial foron 6.900
máis, concentradas maioritariamente no tramo de idade nas persoas de entre 20 e
29 anos.

Como resultado do anterior as mozas e mozos perciben salarios moi inferiores a
media do conxunto de idades y la consecuencia desta brecha salarial é unha maior
dificultade para a emancipación, dado que factores como o encarecemento da
vida, o endurecemento das condicións de entrega dos créditos hipotecarios, máis
o aumento do prezo da vivenda, obtemos como resultado que unha persoa moza
debe empregar mais do 30 % do que gaña en facer fronte os gastos inmobiliarios.
As persoas traballadoras menores de 25 anos perciben de media o ano un salario
de 12.417,98 euros, fronte aos 24.009,12 euros que perciben o conxunto das
idades, o que supón unha diferencia 11.590,14 euros e dá lugar a unha brecha
salarial do 48,27 %.
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Ante os datos constatados, non podemos senón cualificar a situación do mercado
laboral da xuventude en Galicia como precario, inestable e sen dereitos.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Cal é a diagnose que fai Goberno galego sobre a situación laboral dos
mozos e mozas en Galicia, en concreto do alto nivel de desemprego, da
precariedade no emprego xuvenil, da curta duración dos contratos, das
elevadas taxas de temporalidade e a brecha salarial que sofren?
2. Que medidas de choque vai implantar o Goberno galego na loita contra a
precariedade laboral que sofren as mozas e mozos galegos, en concreto
contra o efecto desánimo que provoca o mercado laboral neles, medidas
que eviten a precariedade laboral, os altos niveis de desemprego e as altas
taxas de temporalidade?

Pazo do Parlamento, 13 de outubro do 2020
Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Paloma Castro Rey
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 13/10/2020 16:17:29
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Julio Torrado Quintela na data 13/10/2020 16:17:38
Marina Ortega Otero na data 13/10/2020 16:17:45
Paloma Castro Rey na data 13/10/2020 16:17:53
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita, sobre ás medidas a tomar para implementar unha estratexia de Saúde Sexual e
Reprodutiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A saúde sexual e a contracepción impactan no estado de saúde e grao de
benestar de mulleres e homes. Os dereitos humanos, recoñecidos pola comunidade
internacional, salientan que o desenvolvemento dunha vida sexual e reprodutiva
satisfactoria é un dereito básico universal.
Segundo o Atlas da contracepción en Europa, presentado en maio de 2017 polo
Foro Parlamentario Europeo sobre Población y Desarrollo (EPF), baseado no acceso a
subministros de anticonceptivos, asesoramento en planificación familiar e información
online, existe unha realidade moi desigual en Europa e en concreto unha posición
negativa para España xa que se atopa en peor situación que Portugal, Turquía ou Irlanda
en acceso a contracepción de última xeración.
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Existe unha Lei Orgánica 2/2010 de Saúde Sexual e Reprodutiva e da
Interrupción Voluntaria do Embarazo. Dita lei de 2010 especifica entre os seus artigos
os obxectivos e accións necesarias no marco de actuación dos poderes públicos, de
formación de profesionais, de acceso, de información e sensibilización, etc.
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Do mesmo xeito, a Estratexia Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva aprobada
no Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde en 2010, recolle as
recomendacións da Lei 2/2010. Sen embargo, esta estratexia non foi desenvolta.
En abril de 2017 o Senado aprobou por unanimidade de todos os grupos
parlamentarios unha Moción para a mellora da saúde sexual e reprodutiva que, entre os
seus puntos, sinalou a necesidade de impulsar políticas activas de educación e
prevención arredor dos métodos anticonceptivos. Do mesmo xeito, todos os grupos
parlamentarios solicitan ao Consello Interterritorial a inclusión dos anticonceptivos de
última xeración na carteira de servizos, poñendo de manifesto a necesidade de traballar
coas CC.AA., os profesionais da saúde e organizacións sociais.
En abril de 2018, o Congreso dos Deputados aprobou unha PNL relativa á
Avaliación da Estratexia Nacional de Saúde Sexual e Reprodutiva, e en base aos
resultados obtidos, elaborar unha nova estratexia con obxectivos e accións específicas.
Segundo o estudo sobre o emprego de métodos anticonceptivos realizado pola
Sociedade Española de Contracepción (SEC) no ano 2016, cómpre destacar que:


24,7% das mulleres en idade fértil non emprega ningún método

contraceptivo.


E respecto á elección do método, o preservativo é o máis empregado

(28,4%), a píldora (21,7%) e a vasectomía e ligadura de trompas representa a un 7,8%
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das mulleres.
En España, prodúcense máis de 93.000 Interrupcións Voluntarias do Embarazo
(IVE) ao ano, das cales, o 63% corresponden a mulleres entre os 20 e os 34 anos de
idade. Ademais, a porcentaxe anual de IVE de repetición é do 38%.
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Segundo o estudo HAYA e a enquisa realizada pola SEC en 2016 sobre hábitos
anticonceptivos e aborto voluntario, no 69% das mulleres que sufriran unha IVE, o
embarazo produciuse a pesar do emprego de algún método anticonceptivo, feito que
indica un uso incorrecto ou inconsistente dos métodos anticonceptivos empregados.
En Galicia, na Estratexia do SERGAS de 2014, estableceuse a creación de
unidades de atención integral á muller que garantisen o desenvolvemento de programas
específicos nese ámbito, entre os que se incluíron a planificación familiar e a educación
sexual. Do mesmo xeito, no Plan Integral de Apoio á Muller Embarazada (2012-2014)
estableceuse e regulouse a rede de apoio á muller embarazada, que incluíu medidas
concretas só de apoio á maternidade, sen que houbera mención á contracepción.
Posteriormente, o Plan Galego de Política Familiar (2015-2020) contempla o
desenvolvemento de programas formativos, de sensibilización e formación sobre
aspectos vinculados coa sexualidade e dirixidos a familias, mozas e profesionais. Sen
embargo, non existen programas institucionais de educación afectivo-sexual nos
colexios e institutos, e só se producen iniciativas illadas que dependen da boa vontade
dalgúns centros e dos seus profesionais, sen contar co consenso necesario de todos os
implicados, tal e como require un tema tan importante en saúde.
Neste senso, é preciso implementar un programa homoxéneo para toda Galiza e
os seus centros educativos que teña a suficiente garantía de calidade, así como reforzar a
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rede de centros de orientación afectivo-sexual.
Igualmente son fundamentais as campañas sobre prevención e contracepción por
parte das administracións públicas que sexan coherentes coa realidade galega e baseadas
nas recomendacións dos organismos internacionais, xa que a información que chegue á
poboación é esencial para eliminar falsos mitos e posibilitar un cambio de cara á
responsabilidade e prevención de embarazos non desexados.
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Sen embargo, en Galiza a última campaña de difusión realizouse en 2010 a
través de folletos informativos sobre métodos contraceptivos.
En Galiza existe unha Guía Técnica do Proceso de Contracepción do 2008 na
que se desenvolve un protocolo de contracepción dirixido a profesionais. Do mesmo
xeito, dispón dun Protocolo de Actuación en Anticoncepción de Emerxencia de 2010.
Sen embargo, non existe unha oferta informativa en anticoncepción para os
profesionais implicados por parte da Consellería de Sanidade. O feito de que as políticas
estean centradas unicamente no fomento da maternidade, sen a compoñente de
prevención dos embarazos non desexados, ten un efecto directo nos obxectivos
marcados para a formación dos profesionais.
É precisa unha formación actualizada, multiprofesional, centrándose no
Consello Contraceptivo, implicando ás/ós usuarias/os na decisión da elección do
método máis axeitado, tendo en conta os novos criterios de elixibilidade da OMS, e
incluíndo no consello a gran variedade de métodos existentes e especialmente os
métodos anticonceptivos reversibles de longa duración (LARC), tal e como recomendan
a maioría de sociedades científicas nacionais e internacionais.
Galiza conta con 9 Centros de Orientación Familiar (COF) nos que se
proporciona a atención en anticoncepción, pero a cobertura asistencial é insuficiente e a
dotación é ademais moi irregular.
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O consello asistido realízase por xinecólogos de hospital, médicos de familia,
matronas, enfermeiras e traballadores sociais. Sen embargo, se se considera que as
interrupcións voluntarias do embarazo (IVE) son o fracaso da adecuada anticoncepción,
é preciso destacar que a taxa anual de IVE por 1.000 mulleres entre 15 e 44 anos en
Galicia durante o ano 2016, segundo datos do Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais
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e Igualdade, foi do 6,57, traducíndose nun total de IVE practicados de 3.140, dos cales
un 31% foron IVE de repetición (958). Aínda que a taxa de IVE en Galiza é das máis
baixas de España, a taxa de IVE de repetición é moi alta, o cal incide na necesidade de
potenciar o emprego dos métodos anticonceptivos de longa duración (LARC).
Sería necesario valorar a condición de dispensación dos métodos de
contracepción actualmente dispoñibles e financiados polo SNS, xa que é moi dispar en
función dos distintos centros sanitarios, así como eliminar as barreiras de accesibilidade
das usuarias aos métodos anticonceptivos e especialmente aos que demostraron ser máis
efectivos porque non dependen do uso que se fai deles, como os LARC.
Hai un gran número de estudos publicados na literatura como o estudo Choice,
Guías de Práctica Clínica ou estudos realizados por organismos internacionais como a
OMS ou por sociedades científicas que recomendan un maior emprego dos métodos
LARC como medida para reducir os embarazos non desexados e, polo tanto, o número
de IVE e especialmente os IVE de repetición.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta escrita:
- Vai a Xunta de Galiza realizar algunha actuación para incluír os
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anticonceptivos de última xeración na Carteira de Servizos do sistema público de saúde?
- Que pasos vai dar o Goberno galego para eliminar a inequidade existente no
acceso actual das mulleres aos métodos anticonceptivos en función da súa área de
residencia?
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- Cal é a razón de non facilitar o acceso das mulleres aos métodos
anticonceptivos modernos, fomentando un maior emprego dos métodos LARC, que non
requiren cumprimento por parte da usuaria, resultando nunha anticoncepción máis
efectiva e segura, evitando deste xeito os embarazos non desexados e a elevada carga
económica que supón para o sistema sanitario público?
- Vai facilitar a formación continuada acreditada aos profesionais que teñen
implicación coa saúde sexual e a anticoncepción mediante un programa formativo
galego?
- Non considera preciso establecer e desenvolver un programa de Educación
afectivo-sexual onde se abarque a saúde sexual, a igualdade de xénero e a prevención de
violencia e de embarazos non desexados, que conte coa garantía de calidade e consenso
por parte de todos os implicados (educadores, profesionais sanitarios, administración
públicas, asociación de pais e nais, etc.)?

Santiago de Compostela, 13 de outubro de 2020

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

Asinado dixitalmente por:
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Iria Carreira Pazos na data 13/10/2020 16:53:05

Olalla Rodil Fernández na data 13/10/2020 16:53:09
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María Montserrat Prado Cores na data 13/10/2020 16:53:17
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa reposta por
escrito.
Cal é a relación exhaustiva de convenios, subvencións e axudas de calquera tipo,
con expresión do motivo e contía de cada unha delas, outorgadas pola Xunta de
Galicia ao Concello de Sanxenxo durante os anos 2019 e 2020?
Pazo do Parlamento, 13 de outubro do 2020

Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 13/10/2020 17:33:04
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, deputado pertencente ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por
escrito.
Cal é a relación de concellos adheridos ao Plan de seguridade nas praias ante a
Covid-19 desenvolvido pola Xunta de Galicia, data de sinatura e a contía de cada
convenio?

Pazo do Parlamento, 13 de outubro de 2020

Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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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 escrita, sobre a declaración da cultura como ben de primeira necesidade.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A cultura é un dereito, e ademais é tamén unha realidade pluridimensional que
xera riqueza, cohesión social e identidade. A cultura galega é a expresión máis visíbel
do que somos como pobo e de como entendemos o mundo. Para alén do máis,
configúrase coma unha ferramenta esencial para a transformación e a mellora social e o
fortalecemento da consciencia e a identidade nacional.
En todas as dimensións permeábeis e discontinuas en que hoxe se manifesta a
cultura galega, da sociocultural á patrimonial, da tradicional á experimental, da
analóxico á dixital, da material á inmaterial e da económica á creativa, a Xunta de
Galiza ten obriga de atender con políticas públicas específicas o desenvolvemento de
cada unha delas para dar cumprimento ás competencias exclusivas que ten nesta
materia.
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E para iso cómpre poñer en valor todo o potencial creativo que temos,
proxectando desde Galiza un discurso cultural propio, unha ollada propia no mundo,
dun xeito plural e aberto.
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O estudo do Consello da Cultura Galega intitulado Diagnose da cultura galega.
Datos para unha estratexia cultural no século XXI (2018), xa recoñecía entre as liñas
prioritarias a desenvolver “un incremento no orzamento en cultura da Xunta de Galicia.
Un obxectivo realista sería pasar do 0,65% da actualidade ao 1% do gasto público
consolidado nos próximos catro anos e a un 1,5% nun prazo de dez anos. Este obxectivo
sería congruente coas achegas do sector cultural ao emprego e ao PIB de Galicia”.
Para alen diso, esta radiografía do estado da saúde dos sectores culturais galegos
determinaba, antes da pandemia, que “Os recortes no gasto público en cultura son
demasiado agresivos para un ámbito social que é de protección preferente. Mesmo se se
compara con actividades económicas non sociais, os recortes foron maiores. A pequena
recuperación do gasto dos últimos anos semella aínda moi insuficiente. Estas baixadas
no gasto público indican que a cultura se atopa nos últimos postos nas prioridades dos
políticos que dirixen todas as administracións dende o inicio da crise económica”.
É por iso que, dous anos despois, cando a cultura asumiu o papel identificado
polo historiador grego Dióxenes Laercio como “un refuxio na adversidade”, os efectos
desta crise da COVID19 poden resultar letais para boa parte do sector cultural. E para
enfrontala urxen medidas integrais, mais tamén un cambio de modelo.
Nesta altura dispomos de datos que aproximan o nivel de afectación da
pandemia sobre o sector cultural galego.
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O pasado mes de xullo o Consello da Cultura Galega publicaba o primeiro
Barómetro da cultura galega I, onde se ofrece unha radiografía pormenorizada do que
sucede nas empresas culturais galegas dende que empezou a crise do coronavirus,
derivada do seu impacto desde o comezo do confinamento até a actualidade en que
segue a verse moi limitada, cando non anulada, as súas posibilidades de
desenvolvemento e actuación.

2

11588

OFICINA PARLAMENTAR

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

Algunhas das conclusións deste primeiro estudo son argumentos sólidos que
reclaman unha atención preferente e urxente:
1.

A pandemia provocou que un 53,8% de empresas estean inactivas.

2.

No sector das artes escénicas, que inclúe as actividades de teatro e

música, as salas de espectáculos e actividades auxiliares, o 82,4% mantense inactivo.
3.

O 38,6% das empresas da cultura solicitaron un ERTE, con maior

frecuencia nas artes escénicas e no sector do libro.
4.

O 60,7% das empresas culturais de Galicia sufriu a raíz da COVID-19

unha redución de máis do 50% da facturación nestes primeiros meses do ano. Para o
37,6% esta redución foi mesmo superior ao 75%, porcentaxe que se duplica entre as
empresas das artes escénicas.
5.

A respecto das estimacións para o tempo posterior á realización da

enquisa, todos os sectores da cultura presentan porcentaxes superiores ao 35% de
empresas que agardan descensos de máis do 50% no seu volume de facturación anual,
se ben é no sector das artes escénicas onde se producirá o maior impacto, pois o 68,5%
estima rebaixas de máis do 50% da súa facturación.
6.

Os problemas que deben afrontan os sectores culturais son múltiples e,

entre eles, sobrancean: o cesamento ou caída da actividade dos clientes e o conseguinte
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descenso na demanda (81,5%); o problema de tesouraría (53,1%); a dificultade para
pagar impostos e seguros sociais (39,3%); os problemas cos provedores, pola
imposibilidade destes de entregar subministracións ou prover dos servizos que viñan
prestando (30%), os problemas de distribución (28,7%) e os de financiamento (25,1%).
Pechan a listaxe, os derivados das limitacións de cabida (21,8%), a inseguridade
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xurídica (19,8%) e as dificultades para cubrir os requisitos das medidas de seguridade e
hixiene (13,5%).
Finalmente, este estudo do CCG conclúe que as empresas culturais galegas
suspenden os tres niveis da Administración pública (estatal, autonómico e local) no
referente ao apoio prestado ao sector para facer fronte ás consecuencias da COVID-19.
Consecuentemente, por unha banda, comprobamos que a crise provocada pola
COVID19 repercutiu de maneira especial no noso ecosistema cultural ao partir dunha
situación de enorme febleza e precariedade. E pola outra, esclarécese que as estruturas
profesionais da cultura galega - autónomos, micro-pemes e cooperativas sociais na súa
gran maioría – están a afrontar un contexto xa non de perda de recursos e ingresos,
senón de loita pola propia supervivencia. De igual maneira acontece coa cultura de base
e o asociacionismo cultural, especialmente o vinculado coa música e cultura tradicional
que mobiliza miles de persoas.
Urxe, pois, á vista da realidade contrastada obxectivamente na investigación do
Consello da Cultura Galega, poñer en valor todo o potencial creativo que temos
proxectando desde Galiza un discurso cultural propio, unha ollada retroalimentadora
nun mundo diverso, dun xeito plural e aberto.
No BNG acreditamos nunha cultura galega viva, con intención formadora no
persoal e transformadora no social, que estimule a participación cidadá, apoie a creación
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artística, visibilice a nosa produción cultural e actúe como elemento de dinamización e
vertebración territorial, social e económica do noso país.
Así mesmo, entendemos a cultura galega como unha cultura dinámica e aberta,
que dialoga en igualdade co resto de culturas do planeta, que quere seguir achegando a
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súa identidade e creatividade ás demais e que ten, para iso, que participar plenamente
das redes e dos circuítos culturais internacionais.
A promoción da identidade galega e a defensa da diversidade cultural son, neste
sentido, dúas caras da mesma moeda, que deben ser desenvolvidas conxuntamente.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta escrita:
- Que valoración fai o goberno da actual situación dos sectores culturais?
- Ten intención a Xunta de Galiza de aprobar a declaración da cultura como
ben de primeira necesidade, partindo do recoñecemento da cultura como dereito?
- Comprométese o goberno galego a adoptar todas as medidas de apoio e
impulso que dean cobertura aos dereitos culturais da cidadanía galega e a poñer en
marcha un proceso participativo, dialogado e aberto ás entidades representativas de
todos os ámbitos e axentes da nosa cultura para a elaboración dunha Lei de Dereitos
Culturais de Galiza?
- Comprométese a solicitar e xestionar diante do Estado español a redución do

CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
REXISTROwRClm5WcZ8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

IVE cultural do 10% ao 4%?

Santiago de Compostela, 13 de outubro de 2020

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 13/10/2020 17:56:51

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 13/10/2020 17:56:54
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Mercedes Queixas Zas na data 13/10/2020 17:57:02
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita, relativa ao control de especies exóticas invasoras e aos resultados do
Plan Estratéxico de xestión de especies exóticas invasoras.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. 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. Ademais de constituír a segunda causa de perda de
biodiversidade segundo as Nacións Unidas, poden causar efectos prexudiciais na saúde
como a transmisión de enfermidades e tamén teñen efectos prexudiciais no ámbito
económico, principalmente nas actividades do sector primaria como a agricultura,
gandaría, pesca, marisqueo, apicultura, etc.
2. A Xunta de Galiza publicou en 2006 o estudo “As especies exóticas invasoras
en Galicia: diagnóstico da situación actual e proposta de liñas de actuación”. No ano
2013 aprobouse o Plan Estratéxico de xestión das Especies Exóticas Invasoras e para o
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desenvolvemento dun sistema estandarizado de análise de riscos para as especies
exóticas en Galicia.
Este documento fixaba como obxectivos os seguintes:
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A) Obxectivo xeral: Minimizar o risco que supón a presenza de EEI para a
biodiversidade, a saúde e a economía na Comunidade Autónoma de Galicia e reducir
os impactos negativos causados polas mesmas.
B) Obxectivos específicos: sentar as bases necesarias para:
1) Determinar os roles e as responsabilidades nos seo da Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia e das súas diferentes Consellerías (a nivel central e
provincial) e organismos asociados, respecto os obxectivos estratéxicos, liñas
estratéxicas e actuacións sinaladas;
2) Previr a introdución, establecemento e/ou dispersión de EEI, minimizando o
risco asociado ás mesmas;
3) Detectar e reducir o risco de introdución, establecemento e/ou dispersión de
EEI.;
4) Establecer programas de contención, control e/ou erradicación de
poboacións de EEI, de forma que se minimicen ou se eliminen o seus impactos
negativos, favorecendo a posterior recuperación dos ecosistemas;
5) Rehabilitar e restaurar os ecosistemas danados pola presenza de EEI,
devolvéndoos na medida do posible o seu estado anterior.
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En canto ás actuacións de xestión, o Plan contemplaba as seguintes
- Accións prioritarias estratéxicas e resultados esperados.
- Accións prioritarias xerais e resultados esperados.
- Accións prioritarias en zonas de alto valor ecolóxico.
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- Accións estratéxicas transversais.
Transcorridos 7 anos desde a aprobación da Estratexia, non se coñecen os
resultados das diferentes liñas de actuación. E se atendemos ao publicado na web da
consellaría de medio ambiente o balance é máis ben escaso.
3. O artigo 108 da LEI 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da
biodiversidade de Galicia establece o seguinte nos apartados 4., 5. e 6.
4. Sen prexuízo do disposto no artigo 64.7 da Lei 42/2007, do 13 de
decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade, a consellaría competente en
materia de

conservación

competencial, elaborar uns

do

patrimonio

natural

poderá,

no

seu

ámbito

plans que conteñan as directrices de xestión, control e

posible erradicación das especies do Catálogo español de especies exóticas invasoras,
outorgando prioridade a aquelas especies

que supoñan un maior risco para a

conservación da fauna, a flora ou os hábitats autóctonos ameazados, con particular
atención á biodiversidade insular.
5. A consellaría competente en materia de conservación do patrimonio
natural establecerá unha Rede de alerta para a vixilancia das especies exóticas
invasoras que recompile e

rexistre os datos sobre a incidencia no medio das

especies exóticas invasoras.
6. A Administración autonómica adoptará as medidas de control ou de
CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
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erradicación das especies exóticas invasoras. No marco dos plans de control e de
erradicación da Administración autonómica poderáselles incluír a imposición da
obriga de execución de tales medidas ás persoas responsables da introdución ou da
propagación.
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Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta escrita:
- Cal é o balance de resultados do Plan Estratéxico de xestión de especies
exóticas invasoras de 2013?
- Que accións prioritarias estratéxicas se levaron a cabo e cales foron os
resultados?
- Que accións prioritarias xerais se levaron a cabo e cales foron os resultados?
- Que accións prioritarias en zonas de alto valor ecolóxico se levaron a cabo?
- Que accións estratéxicas transversais se levaron a cabo?
- Que previsións ten o goberno galego en relación co establecido no artigo 108
da lei de patrimonio natural e da biodiversidade?

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2020

Asdo.: Luis Bará Torres
Paulo Ríos Santomé
CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
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Alexandra Fernández Gómez
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 14/10/2020 10:53:09

Paulo Ríos Santomé na data 14/10/2020 10:53:20
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Alexandra Fernández Gómez na data 14/10/2020 10:53:26
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé e Alexandra Fernández Gómez,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita, relativa ás verteduras nucleares na Foxa Atlántica e á previsión da UE
de verificación, no primeiro semestre de 2021, do seguimento da radioactividade do
medio mariño en augas galegas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Na Foxa Atlántica están depositadas 140.000 toneladas de residuos nucleares,
que foron depositados neste emprazamento entre 1949 e 1982 nun total 220.000 bidóns.
Pese a que segundo ten recoñecido a Comisión son os Estados Membros os
responsábeis de controlar a radioactividade das súas augas, o Estado español non ten
abordado especificamente ningún plan de control da radioactividade nesta zona
aducindo que eses depósitos están fóra das súas augas.
Neste ano 2020 cumpríronse 38 anos do fin das verteduras de refugallos de orixe
nuclear na chamada Foxa Atlántica, froito da mobilización social e que foron realizados
tamén preto do territorio galego por parte de países como Gran Bretaña, Francia,
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Bélxica e Holanda. Porén, a día de hoxe existen dúbidas entre os organismos europeos e
estatais sobre a quen corresponde a súa vixilancia. Desde o Bloque Nacionalista Galego
observamos este asunto con preocupación. Máis unha vez, a falta de vontade do Partido
Popular de exercer de goberno galego sumado á falta de soberanía para actuar sobre
cuestións de importancia transcendental para a saúde do noso medio e das nosas
persoas.
1
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2. No ano 2012 o Congreso rexeitou, cos votos do PP, unha petición do Bloque
Nacionalista Galego para demandar unha inspección dos residuos radioactivos así como
información á administración galega.
No ano 2018 o Organismo Internacional da Enerxía Atómica (OIEA)
confirmaba ao xornal dixital galego Praza Pública que non é competencia súa vixiar o
estado dos refugallos. Así mesmo a Organización Marítima Internacional tampouco
esclarece a cuestión. Na mesma liña. a OSPAR non esclarece información que poida
darnos tranquilidade sobre a vixilancia e estudo deste tipo de residuos. Unha situación a
todas luces grave e que debe preocupar ás administracións xa que, loxicamente, estes
refugallos seguen depositados no fondo mariño e polo tanto son un factor de risco.
En marzo de 2018 o Parlamento de Galiza aprobou por unanimidade unha
proposición non de lei na que se pedía que a Xunta se dirixise ao goberno de España
para que fixese as xestións pertinentes diante da UE e dos países responsábeis das
verteduras:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de
España para que faga as xestións pertinentes ante as institucións europeas e os países
responsables das verteduras, que permitan asegurar a vixilancia das verteduras
nucleares na Foxa Atlántica así como obter información que garanta que non están
tendo impacto no medio ambiente, e a realizar todas as xestións políticas ao seu
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alcance para acadar estes obxectivos”
3. Segundo explica a Comisión Europea en resposta a unha pregunta formulada
pola portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda, a través da coalición Agora
Repúblicas, no primeiro semestre de 2021 a Comisión Europea desenvolverá a
verificación do seguimento da radioactividade do medio mariño en augas galegas.
Inicialmente, a misión de verificación estaba prevista para o 2020, mais a actual
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situación de pandemia provocou que a Comisión aprazase a verificación até o primeiro
semestre de 2021.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta escrita:
- Ten coñecemento oficial o goberno galego sobre a previsión da UE

de

desenvolver a verificación, no primeiro semestre de 2021, do seguimento da
radioactividade do medio mariño en augas galegas?
- Que xestións fixo o goberno galego a este respecto?
- Que xestións fixo a Xunta de Galiza para dar cumprimento ao acordo do
Parlamento de 2018 sobre a vixilancia das verteduras nucleares da Foxa Atlántica?
- Coñece o goberno galego cales son os estudos máis recentes sobre a situación
destas verteduras?
- Ten garantías a Xunta de Galiza de que non supoñen ningún tipo de risco ou
afectación para o medio mariño?

CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
REXISTROWLeLhSSgI4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2020

Asdo.: Luis Bará Torres
Paulo Ríos Santomé
Alexandra Fernández Gómez
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Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 14/10/2020 10:54:54

Paulo Ríos Santomé na data 14/10/2020 10:55:02
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Alexandra Fernández Gómez na data 14/10/2020 10:55:09
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria
Carreira Pazos, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta escrita, sobre o funcionamento do servizo de radioloxía do
Centro de Saúde de Becerreá.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A antiga área sanitaria conta cunha extensa superficie e unha baixa densidade
de poboación, que como ben é sabido se atopa dispersa.
A media de idade da poboación está na media dos Concellos de Lugo, unha
provincia coa poboación envellecida, o que significa soidade, dificultades para a
mobilidade e un baixo poder adquisitivo.
É fundamental achegar os servizos sanitarios á poboación, porque de non facelo
concurriríase nun acto deliberado de ruptura dos principios que rexen a Sanidade
Pública, como a equidade, a accesibilidade ... e polo tanto a calidade, todo iso con
repercusión na Esperanza de vida da poboación.
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Habitualmente o Centro de Saúde da cabeceira de comarca aglutina servizos dos
que os outros centros de saúde carecen, véxase servizo de Raios e PAC.
As salas de RX dos Centros de Saúde soen estar dotadas cunha aparataxe
acorde co século XXI, xa que a tecnoloxía actualizada é fundamental para un servizo
diagnóstico que descansa precisamente nesta tecnoloxía, a do CS de Becerreá tamén.
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No distrito de Lugo contamos con servizo de radioloxía en Palas de Rei, Vilalba,
Sarria e Becerreá. En lugares como Sarria ou Vilalba con aparatos similares fan moitas
máis técnicas e teñen a axenda perfectamente chea, cousa que non acontece en
Becerreá, servizo de Rx que se está deixando esmorecer minimizando a atención a 3 día
á semana, mentres hai doentes de Becerreá que están acudindo ao HULA facer probas
radiolóxicas que ben se poderían facer no CS de Becerreá, en cambio a decisión é
utilizar á TSDI como comodín para facer traballo no HULA.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta escrita:
- O CS de Becerreá conta cunha sala de Rx perfectamente plomada e dotada coa
tecnoloxía adecuada para estar a disposición da poboación da comarca de Becerreá, por
que no canto de dotala da suficiente carga de traballo se desvitaliza para derivar as
peticións de radioloxía ao HULA?
- Cal é a diferenza en canto a dotación tecnolóxica con outros CS cabeceiras de
comarca como Vilalba ou Sarria?
- Por que no CS de Becerreá non se fan os mesmos tipos de técnicas
radiolóxicas

que noutros centros de saúde e só se fai radioloxía ordinaria ou
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convencional?
- Por que cando a prensa publicou que este centro de saúde minimizaba os seus
servizos o Xerente da Eoxi non o negou?
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Santiago de Compostela, 13 de outubro de 2020

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

Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Aira Díaz na data 14/10/2020 11:28:06

Olalla Rodil Fernández na data 14/10/2020 11:28:13

María Montserrat Prado Cores na data 14/10/2020 11:28:24
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Iria Carreira Pazos na data 14/10/2020 11:28:32
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e Mercedes Queixas Zas,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta, sobre a situación do CEIP Luís Seoane de Oleiros.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Xefatura Territorial de Educación da Coruña ven de facer efectivo o cese da
directora do CEIP Luís Seoane de Oleiros. Este cese, que a xefatura Territorial da
Coruña realizou alegando “perda de confianza”, produciuse despois de que un neno
ficase esquecido durante varias horas nun autobús de transporte escolar contratado pola
propia Xunta de Galiza o pasado día 29 de setembro.
A pesar de que a responsabilidade do transporte escolar corresponde á Xunta de
Galiza, a Xefatura Territorial da Coruña decidiu volcar todas as responsabilidades deste
feito na directora do CEIP Luís Seoane, tratando unha vez máis de eludir as súas
responsabilidades e adoptando represalias contra a docente.
Foron varias as mostrar de apoio á directora por parte da comunidade educativa,
que non entende como a Xunta de Galiza, unha vez máis, non exerce as súas
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responsabilidade e trata de culpar ao profesorado sobre aspectos que son competencia
do propio goberno galego.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
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1.

Como valora a Xunta de Galiza a situación producida no CEIP Luís

Seoane de Oleiros co cese da directora por circunstancias alleas á súa responsabilidade?
2.

Vai a Xunta de Galiza adoptar as medidas necesarias para restituír ao

equipo directivo cesado neste centro?
3.

Vai a Xunta de Galiza abrir unha investigación para esclarecer as

presuntas coaccións sufridas pola directora por parte da inspección educativa e da
Xefatura Territorial?

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2020

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

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 14/10/2020 11:34:18

Daniel Castro García na data 14/10/2020 11:34:22
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Mercedes Queixas Zas na data 14/10/2020 11:34:38
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Á Mesa do Parlamento
Juan Carlos Francisco Rivera e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputado
e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
A evolución dos ingresos tributarios no último mandato consolida a perigosa
tendencia cara a exención total da capacidade patrimonial (Patrimonio e
Sucesións) desprazando a meirande parte da carga tributaria cara a participación
na recadación dos ingresos estatais (IVA e sobre todo IRPF), é dicir penalizando á
clase traballadora pola política de redución progresiva na tributación das grandes
masas patrimoniais.
Recordemos que a día de hoxe os umbrais de exención están situados no millón
de euros, por cada suxeito pasivo, o que supón, de facto, nun contexto standard de
unidade familiar clásica composto por dous membros, o non gravame de
patrimonios que estean situados por debaixo dos dous millóns de euros.
Por outra banda, e convinte destacar que a pesares do intento de venta
electoralista das deducións na cota autonómica do IRPF, o custe real das medidas
non supón un esforzo considerable nas arcas públicas. Dun análise rigoroso dos
dados conclúese que a ratio beneficio fiscal/ingreso total do IRPF sitúase no
entorno do 1-2 %, namentres que no caso de Patrimonio e Sucesións xa supera,
de longo, o 50 %, é dicir, a día de hoxe xa se exime de tributación máis ingresos
que os que efectivamente se recadan neses conceptos.
Polo que atinxe a cota autonómica do IRPF, o impacto das bonificacións fiscais
entre os anos 2017-2020, sitúase entorno os 25 millóns de euros/ano.
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A xuízo do Grupo Parlamentario Socialista moitas das deducións/bonificacións
deberían ser reorientadas cara un contexto de axenda social, ecoloxista, de
innovación tecnolóxica e sobre todo, para beneficiar o asentamento no rural.
Que impacto ten establecer deducións por gastos dirixidos ó uso de novas
tecnoloxías nos fogares galegos en contornos urbanos, en pleno ano 2020? O
desexable sería que esa proposta se limitara no espazo os ámbitos rurais e non se
limitara no tempo o ano de contratación.
En síntese, sería convinte que pola Xunta de Galicia se fixera unha análise seria
do impacto das deducións fiscais nos ámbitos os que van dirixidas, análise que
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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sería especialmente relevante no espectro das deducións por adquisición de
accións ou participacións sociais en sociedades cotizadas no Mercado Alternativo
Bolsista, ou en empresas novas ou de recente creación. Canta xente se beneficia
destas bonificacións? Que impacto teñen na dinamización da actividade
empresarial?
Así mesmo, estamos a ver como existe un alto litixio en relación a
comprobacións practicadas pola Atriga (Axencia Tributaria de Galicia) en
relación a determinados impostos cedidos, que produce evidente impacto de
recadación, sen dúbida a consecuencia da evidente falla de medios humanos
(redución do cadro de persoal de 341 a 329) e tecnolóxicos (aplicacións web
desfasadas que non soportan navegadores vixentes).
Segundo a Memoria do Tribunal Económico Administrativo Rexional de Galicia,
no ano 2017, o 78 % das reclamacións formuladas respecto o Imposto de
Sucesións foron estimadas. É dicir, das 2.371 reclamacións resoltas estimáronse
1948. Respecto do Imposto de Transmisións, a estimación dos recursos afecta o
75 % (estimadas 1859 de 2.471). A estes datos hai que engadirlle as reclamacións
estimadas en vía xudicial e mesmamente ter en conta as moitas reclamacións que
non se formulan por razón da contía.
Actualmente existe un Plan Anual de Control Tributario, si vén non deixa de ser
unha colección de directrices e escasamente clarificador, que non da conta nin
cuantifica a labor inspectora, polo que non se pode avaliar e fiscalizar o Plan en
aras a revisalo.
En relación o anterior, podemos concluír que a política tributaria da Xunta de
Galicia fundaméntase no seguinte:
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 Renuncia a incremento de ingresos tributarios por vía da exención do 99 %
dos impostos cedidos que gravan o capital (especialmente Sucesións e
Patrimonio).
 Moita
propaganda
e
escaso
impacto
económico
bonificacións/ deducións da cota autonómica do IRPF.

das

 Falla de progresividade fiscal respecto dos tramos de renda superiores a 60
mil euros.
 Escasos medios humanos e tecnolóxicos na Atriga para a realización do seu
labor comprobatorio.
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 Alto índice de estimación das reclamacións presentadas fronte a
liquidacións practicadas pola Atriga (en Sucesións e Transmisións
Patrimoniais).
Diante do exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Diante dunha caída evidente da recadación tributaria como consecuencia da
crise económica derivada da Covid-19, que medidas de orde tributario vai
adoptar o Goberno galego para sustentar o gasto público?
2. Cales son os motivos que esgrime o Goberno para xustificar o alto índice
de resolucións favorables obtidas polos administrados fronte as
comprobacións practicadas pola Atriga?
Pazo do Parlamento, 14 de outubro do 2020

Asdo.: Juan Carlos Francisco Rivera
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 14/10/2020 12:04:20
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 14/10/2020 12:04:28
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Iria Carreira Pazos e Luis Bará Torres,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta escrita, sobre a existencia de positivos por COVID-19 en
participantes nos procesos selectivos organizados pola Xunta de Galiza en Silleda.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O incremento do número de persoas contaxiadas polo virus Covid-19 na
Galiza levou a adopción por parte do Goberno Galego de medidas de restrición da
liberdade individual. Así, nalgúns concellos prohibiuse a saída do termo municipal,
agás causas por causas concretas e xustificadas, limitouse o dereito de reunión a
persoas convivintes, reduciuse o aforo no interior de locais de hostalería e
restauración, prohibiuse o servizo en barra, mesmo sigue a imposibilidade de
celebración de espectáculos públicos, de carácter artístico ou deportivos, ao ar libre
ao fin de evitar aglomeracións e concentracións de persoas. Limitacións ou
prohibicións que o Goberno Galego xustifica en criterios sanitarios e para evitar o
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risco de contaxio e propagación do virus.
Malia as restricións acordadas ao abeiro da evolución da propagación do
virus e xustificadas en razóns sanitarias e para evitar o risco de contaxio, a Xunta de
Galiza ven de organizar probas correspondentes ao proceso de funcionarización do
persoal laboral fixo de xeito concentrado no pavillón núm.2 do recinto da Feira
Internacional de Galiza en Silleda. Tal convocatoria supuxo a concentración nunha
1
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mesma instalación, pechada, e nun mesmo lugar de centenares de persoas de
distintas localidades da Galiza, mesmo dalgunhas cuns niveis de propagación e
contaxio que aconsellaban a non participación en reunións con persoas alleas ao
círculo de convivencia.
Ante o risco evidente que implicaba tal convocatoria, numerosas asociacións
e organizacións sindicais e políticas solicitamos a suspensión da referidas probas ou,
cando menos, a súa celebración con carácter desconcentrado. A Xunta de Galiza fixo
caso omiso a tales solicitudes e suxestións, celebrándose a referidas probas de xeito
concentrado nun recinto de Silleda.
Recentemente divulgouse a posible existencia de, cando menos, dous casos
positivos en persoas participantes na referida convocatoria, provocando unha lóxica
inquedanza e preocupación nos círculos familiares e sociais das participantes nese
concreto proceso selectivo e nos posteriormente convocados para celebrar de xeito
concentrado.

Por todo isto formúlanse as seguintes pregunta para resposta escrita:
Ten constado a Xunta de Galiza a existencia de casos positivos en Covid-19
en persoas participantes no proceso selectivo de funcionarización do persoal laboral
CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
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celebrado en Silleda os días 3 e 4 de outubro?
Tras a celebración dos referidos exames realizáronse algunhas probas
diagnosticas para detectar eventuais contaxios en participantes no proceso selectivo?
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Considera a Xunta que a celebración das referidas probas, multitudinarias e a
realizar nun único lugar pechado, no supoñen un risco elevado de contaxio do
Covid-19?
Ten previsto, a Xunta de Galiza, a celebración doutras probas selectivas xa
convocadas do mesmo xeito e lugar, ou contempla a posibilidade de adialas coa
suspensión de prazos que evite a caducidade?

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2020

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Iria Carreira Pazos
Luis Bará Torres
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Iria Carreira Pazos na data 14/10/2020 12:35:51

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 14/10/2020 12:35:54

Xosé Luis Bará Torres na data 14/10/2020 12:36:03
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Á Mesa do Parlamento
Xose Luis Rivas Cruz, María González Albert e Carmen Aira Díaz,
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 escrita.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Concello de San Sadurniño recibiu nos últimos días varias chamadas de
veciños e veciñas para preguntar se había algunha información sobre cando virá a
unidade móbil da ITV Agrícola, que habitualmente se situaba en Santa Mariña e en
Igrexafeita. O alcalde púxose en contacto este luns con SyC APPLUS+ ITV para
interesarse pola cuestión e desde a concesionaria das inspeccións comunicaron que non
prevén desprazar ningún equipo ata polo menos “xaneiro ou febreiro do 2021” debido
aos retrasos acumulados nos últimos meses. En calquera caso, tal e como lle
comentaron ao alcalde, a validez das inspeccións técnicas para os vehículos agrícolas
“destinados a labores no campo” -tal e como cita literalmente o BOE- está prorrogada
até o 10 de novembro. Porén, de momento non se sabe que vai pasar despois desa data.
APPLUS-SyC ITV non adianta ningunha previsión, xa que as unidades móbiles,

CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
REXISTROkmEvwCVDr9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

aínda que están traballando, acumulan moito retraso, polo que a pregunta obvia é a de
que vai ocorrer cos tractores que teñan vencida a “revisión” despois do 10 de novembro.
Na ITV non comentaron nada ao respecto, posto que a súa función é a de verificar o
correcto estado de circulación da maquinaria, non a de decidir como debe actuar Tráfico
en caso de parar un vehículo agrícola sen a inspección en vigor.
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Neste sentido, o Concello tamén se puxo en contacto coa Delegación do
Goberno na Coruña de cara a solicitarlle información sobre se se conta con ampliar a
vixencia das inspeccións ou, en caso contrario, se se vai dar algunha instrución desde a
Dirección Xeral de Tráfico no sentido de flexibilizar as posibles actuacións no caso de
vehículos agrícolas que deberían ter pasado a ITV desde a declaración do primeiro
Estado de Alarma.
A única alternativa á ausencia de ITV móbil nos concellos deste país ata xaneiro
ou febreiro do ano próximo está nas ITVs fixas situadas nos arredores das cidades ou en
polígonos industriais. Pero esta alternativa obrigaría aos propietarios de maquinaria
agrícola a facer desprazamentos moi longos por vías nas que moitas veces serían
causantes de atascos e entorpecementos no normal tránsito de vehículos.
Sería tamén inxusto que calquera usuario ou usuaria de maquinaria agrícola,
suxeita a revisión periódica, fose sancionado/a despois desa data por non ter a revisión
pasada se lles caducou durante o estado de alarma, xa que non é culpa deles que as
unidades móbiles vaian con retraso no seu calendario.
Desde Delegación do Goberno remítense á normativa da prórroga até o 10 de
novembro sen avanzar se o prazo se vai ampliar ou non -posibilidade que tampouco se
descarta-, polo que recomendan solicitar vez na estación máis próxima a pesar de
recoñeceren o inconveniente que supón ter que levar a maquinaria ata alí, sexa
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desprazándose polos seus propios medios ou sobre unha plataforma.
Tampouco se aclara como vai proceder Tráfico a partir desa data se as patrullas
detectan algún tractor circulando sen a ITV ao día. Fontes da Delegación do goberno
aseguran que a Xefatura provincial de Tráfico “está ao tanto e comprende a situación”,
ao tempo que recordan que o feito de circular sen ITV é un risco para a seguridade e,
ademais, unha complicación legal engadida no caso de que se produza un accidente.

2

11615

OFICINA PARLAMENTAR

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

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta escrita:
- Que ten pensado face-lo goberno galego para axiliza-la entrada en
funcionamento das inspeccións móbiles de maquinaria agrícola?
-

É consciente o goberno galego da situación de incertidume en que se

encontran os usuarios de maquinaria agrícola que lles caduca a revisión pasada na
imposibilidade de pasar unha nova por un período longo de tempo?
- Que medidas pensa tomar para evitar que os usuarios desta maquinaria se
encontren en situación ilegal ou alegal diante dos axentes de tráfico ou nun posible
accidente?

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2020

Asdo.: Xose Luis Rivas Cruz
María González Albert
Carmen Aira Díaz
CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
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Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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María del Carmen Aira Díaz na data 14/10/2020 13:12:09

María González Albert na data 14/10/2020 13:12:15
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Carmen Aira Díaz e Maria González Albert,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Unha vez máis o goberno do estado español, non importa a súa color, volve á
carga cun decreto que pretende regula-la aplicación de xurros e estercos en aras dunha
pretendida contaminación do aire por amoníaco.
Este proxecto de decreto non atende a un desenvolvemento de directrices da UE,
nace no ministerio que unha vez máis, en Madrid, sexa cal sexa a color do goberno non
se atreven a levarlle a contraria ós lobbies do porcino e dos abonos de síntese e tentan
que pague o desaguisado das emisións de amoníaco o sector gandeiro de vacún, tanto de
leite coma de carne, de Galicia e da Cornixa Cantábrica
O Proxecto de Real Decreto polo que se establecen normas para a nutrición
sostible dos solos agrarios está en período de alegacións que comezou o 29 de setembro
pasado e rematará o 19 deste mes de outubro. A normativa que se pretende implantar
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novamente, prohibiría a aplicación de xurros mediante o sistema de prato, abanico ou
canón, cando o contido en humidade dos estercos sexa igual ou superior ó 65%.
De entrar en vigor sen unha revisión substancial da norma sería un golpe mortal
para a gandaría de leite e carne de Galicia. Unha vez máis a ignorancia temeraria, ou a
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defensa de intereses alleos ó sector por parte do estado, para coas características
edafolóxicas, climáticas, orográficas e de reparto da propiedade do país das galegas e
dos galegos pon en perigo os sectores de carne e leite de vacún, que en maior medida
manteñen vivas, economicamente activas e fixa poboación en amplas zonas do rural de
Galicia, moi especialmente a gandaría extensiva de montaña.
O citado decreto obrigaría a implantar nestas explotacións gandeiras toda unha
serie de requisitos para, teoricamente, controlar e racionaliza-lo uso de fertilizantes e
xurros.
Cal se de explotacións contrarias ó equilibrio ambiental ou coma se de
actividades perigosas para co medio ambiente se tratase, estas explotacións de vacún
deberían incorporar a toda a burocracia, papeleo e complexa normativa que as asedia
actualmente, unha serie de novas esixencias:
--Un plan de abonado para os cultivos forraxeiros e viñedo con máis de 10 has. e
na horta profesional con calquera superficie. Este plan terá que adaptarse nas
aportacións de nutrientes, sen excederse en máis dun 10%, ás necesidades do cultivo,
para o que terán que efectuarse analíticas varias en cada temporada e para cada cultivo.
--Un rexistro de aplicacións de fertilizantes como apartado no Caderno da
Explotación.
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--Un técnico autorizado que asesore en materia de fertilizantes.
--Inspeccións rigorosas da maquinaria de aplicación que garanta a súa eficiencia.
--Analíticas dos estercos e puríns ou lodos de depuración usados.
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Pero o prato forte do decreto en cuestión está na difícil adaptación ou no cambio
de toda a maquinaria de aplicación, cisternas e tractores, e máis no volume e peso desta
maquinaria que impediría o seu uso na maior parte dos terreos agrícolas galegos.
Seguindo o excelente informe-alegación do investigador da AGACAL--CIAM
Juan Castro Insua, as repercusións económicas deste decreto serían inasumibles para
unha alta porcentaxe de explotacións tanto de leite coma de carne de Galicia. Estas
novas esixencias da condicionalidade ó cobro da PAC das explotacións gandeiras con
terra deixaríaas en franca desvantaxe fronte á maioría do resto de Europa.
O máis preocupante do Borrador é que amosa unha "baixa calidade da
información sobre os sistemas de manexo do gando vacún" di Juan Castro, e isto si que
é imperdoable. O citado Borrador ..."parte de datos incorrectos para facer os cálculos de
emisións do sector de vacún de leite xa que non aparece información sobre o tempo que
pasan as vacas e a recría de leite en pastoreo"... isto para tódalas vacas de leite e recría
tanto de Galicia coma da Cornixa Cantábrica.
No artigo publicado na revista Campo Galego deste 12 de outubro pasado Juan
Castro alude ós datos reais de pastoreo publicados polo CIAM, derivados dun proxecto
financiado polo INIA no que participaron centros de investigación de toda a Cornixa
Cantábrica, e Navarra.
http://ciam.gal/pdf/informeinia.pdf
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Neste proxecto conclúese que:
1) O 61,2% das explotacións declararon realizar pastoreo con algún ou tódolos
grupos do rabaño leiteiro (vacas en lactación, vacas secas e novelas).
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2) Horas diarias de pastoreo das vacas en produción: max. 5,9 h no verán e
mínimo 2,9 h no inverno, sendo significativamente menores as horas de pastoreo nas
explotacións de maior tamaño
3) A superficie media pastada por explotación polo rabaño de vacas lactantes foi
de 4,9 ha, representando o 30,0% da SAU e que ascendería a un total de 80,8 mil ha
para o conxunto da zona Norte.
Tendo en conta os datos “reais “de pastoreo publicados neste informe, estímase
que se reducirían as emisións aproximadamente nun 30% sobre as publicadas para o
vacún de leite, o que equivalería, xa neste momento, a unhas reducións de emisións
similares a que en toda España xa se estivera aplicando o sistema de baixas emisións de
“mangueiras arrastradas” por tódolos gandeiros.
Por outro lado para o cálculo das emisións, os "expertos" do Ministerio nin teñen
en conta as características climáticas de Galicia, no referente a temperaturas, nin as
características dos nosos solos e a súa alta capacidade de intercambio catónico que os
fai menos propensos ás emisións de amoníaco. Claro que cando se fala de abonos
químicos si se ten en conta esta diferenciación climática.
O Borrador ignora as boas prácticas agrícolas

como efecto redutor destas

emisións e que sería altamente saudable o seu fomento e xeralización ademais do seu
mínimo custo económico. Entre elas estarían a promoción do pastoreo e a

CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
REXISTROgZ4gqeKK61
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

extensificación que tería outros beneficios, ademais da redución de emisións, como a
menor dcependencia de insumos exóxenos aumentando a produción de pasto e o
benestar animal.
O dimensionamento adecuado das fosas e a súa cubrición permitiríano-lo
abonado cando o precisan os cultivos, no momento óptimo e non cando a fosa está chea,
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podendo así axusta-lo balance de nutrientes. Claro que isto reduciría o consumo de
abonos de síntese e aí asoma o lobo as orellas...
O enterrado do xurro inmediatamente logo da súa aplicación, a formación de
costra nas fosas... Son outras das prácticas agrícolas a fomentar antes de punir e obrigar
a facer inversións millonarias e reformas drásticas que levarían ó endebedamento
insostible dunha alta porcentaxe das explotacións de vacún galegas.
Se na elaboración do borrador houbo contactos coas CCAA desde este grupo
parlamentario temos curiosidade polos informes presentados pola representación galega
e as puntualizacións feitas diante o descoñecemento da realidade da gandaría galega
amosada polo equipo socialista do goberno do estado que repite o mesmo
descoñecemento amosado pola anterior ministra, esa vez do PP, sra. Tejerina.
Cremos que debemos asumir dunha vez o liderazgo dos sectores do leite e da
carne de vacún (55% do estado) e actuar en consecuencia desde as nosas institucións.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
-- Que alegacións, se é que as houbo, presentou o goberno galego ó Proxecto de
Real Decreto polo que se establecen normas para a nutrición sostible dos solos agrarios,
e de non habelas que negociacións houbo entre o Ministerio e a Consellería de M. Rural
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ó respecto deste proxecto nas que se fixesen vale-las necesidades dos sectores afectados
e os prexuízos que lles podería causar?
--Que datos se utilizaron, e de que procedencia na defensa dos intereses do
sector gandeiro de Galicia ?
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--Foron contestadas as alegacións presentadas pola Xunta ó MITECO no ano
2019, ó borrador do Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica
(PNCCA) onde se obrigaba ó sector de vacún de leite a reducir as emisións nun 45%, e
no seu caso, por que non foron tidas en conta?
--Como afectará este decreto na condicionalidade para o cobro da PAC e a que
tipo de penalizacións se enfrontarán os gandeirxs galegxs por esparexe-lo xurro co
plato?
--Cantas explotacións galegas contan neste momento cos

apeiros de baixa

emisión de amoníaco, cantas non o teñen e cal é o desembolso económico que terán
que facer os gandeiros galegos para cumprir este decreto?
--Ten pensadas o goberno galego algunha estratexia de defensa dos sectores de
leite e carne de vacún fronte a agresión que supón o futuro Real Decreto polo que se
establecen normas para a nutrición sostible dos solos agrarios tal e como se formula no
seu borrador?

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2020

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
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Maria González Albert
Carmen Aira Díaz
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 14/10/2020 14:10:50

María González Albert na data 14/10/2020 14:10:54
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Martín Seco García e Paloma Castro Rey,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
É imprescindible avanzar cara novas vías de actuación na política industrial,
especialmente no contexto actual de fraxilidade crecente da economía
internacional. As expectativas para o ano actual e os 2021 e 2022, falan dunha
ralentización do crecemento moi importante debida á pandemia do da Covid-19.
É imprescindible mellorar a eficiencia das políticas de I+D+i, de apoio ao
emprendemento, e do estímulo ao cambio organizativo e á modernización
tecnolóxica e de infraestruturas.
É imprescindible un maior esforzo económico, pero este ten que vir acompañado
dos obxectivos de minimizar as barreiras ao crecemento e de mellorar a
produtividade do tecido industrial, non so dos sectores industriais máis intensivos
en coñecemento, senón tamén dos sectores industriais maduros.
É preciso establecer unha política industrial realista e con visión de futuro, que
permita que Galicia teña a oportunidade de gañar o seu futuro no escenario da
industria 4.0.
O Plan Galicia Innova 2020 da Xunta de Galicia tiña como parte dos seus
obxectivos consolidar a Galicia como territorio innovador para mellorar a
competitividade das empresas, favorecer o crecemento sostible e xerar postos de
traballo de calidade
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Para conseguir eses obxectivos o plan pretendía:
1. Incrementar nun 11 % o persoal empregado en actividades de I+D con
respecto a 2016.
2. Aumentar nun 15 % o número de empresas con actividades innovadoras
con respecto as 2016.
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3. Sumar un 20 % máis ao gasto empresarial en actividades innovadoras
respecto a 2016
4. Incrementar nun 15 % o volume de negocio por produtos novos ou
mellorados respecto ás 2016.
5. Acadar o 1,7 % de gasto sobre o PIB.
O Plan Galicia Innova 2020 da Xunta de Galicia non cumpriu ningún dos seus
obxectivos, resulta insuficiente e carece de contido á altura dos retos do sector. A
investigación, o desenvolvemento e a innovación teñen que ser un sector
estratéxico para as políticas públicas da Xunta de Galicia ante esta crise sanitaria
e económica que estamos a vivir.
O Grupo Parlamentario Socialista demanda á Xunta de Galicia a que aposte por
unha I+D+i reforzada e orientada aos resultados, atendendo en prioridade ás
actividades cunha base de coñecemento común de certa intensidade, fortalecendo
o sistema de ciencia e tecnoloxía, incrementando as aportacións públicas ao
mesmo.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. A Xunta de Galicia vai elaborar un ambicioso e novo plan galego de I+D+i
no prazo da lexislatura e cunha maior dotación orzamentaria que nos
permita duplicar o gasto en Investigación, Desenvolvemento e Innovación
para situar a Galicia na media española?
2. A Xunta de Galicia incrementou nun 11 % o persoal empregado en
actividades de I+D con respecto a 2016?
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3. A Axencia Galega de Innovación (GAIN) aumentou nun 15 % o número de
empresas con actividades innovadoras con respecto as de 2016?
4. A Xunta de Galicia sumou un 20 % máis ao gasto empresarial en
actividades innovadoras respecto a 2016?
5. O Goberno autonómico incrementou nun 15 % o volume de negocio por
produtos novos ou mellorados respecto as de 2016?
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6. O Goberno autonómico acadou o 1,7 % de gasto sobre o PIB como era o
seu obxectivo no Plan Galicia Innova 2020?
7. Cal foi o grado de execución do Plan Galicia Innova 2020 da Xunta de
Galicia?
Pazo do Parlamento, 14 de outubro do 2020
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Paloma Castro Rey
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 14/10/2020 18:52:16
Martín Seco García na data 14/10/2020 18:52:25
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Paloma Castro Rey na data 14/10/2020 18:52:35
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta, Marina Ortega Otero, Juan Carlos Francisco
Rivera, Leticia Gallego Sanromán e Martín Seco García, deputadas e
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
O sector da hostalaría en Galicia está a sufrir un duro golpe, os efectos da
pandemia de coronavirus están a provocar unha importante caída da facturación
anual do sector hostaleiro galego, ademais da perda estrutural definitiva de
empregos.
Os hostaleiros e hostaleiras necesitan de forma urxente de medidas de apoio para
aumentar os seus niveis de liquidez, co fin de cubrir os seus gastos fixos, co fin
de evitar o peche de negocios e establecementos, así como a protección de
empregos por conta allea.
Estas reducións na facturación do sector, e a redución nos niveis de emprego
tamén terán un importante impacto nas contas públicas tanto na redución de
impostos a recadar como nos gastos sociais de apoio ás persoas que perdan o seu
emprego.
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Temos que ter en consideración as peculiaridades dun sector moi fragmentado,
que consta de moitos e pequenos negocios, que operan con marxes de beneficios
baixos e unha exposición maior os ciclos económicos o depender do gasto
realizado por as persoas consumidoras segundo a súa renda dispoñible.
En Ourense, si cabe, a situación se complica máis ante as medidas sanitarias
adoptadas na Orde do 7 de outubro de 2020, pola que se estableceron medidas de
prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica
derivada da Covid-19 nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O
Ribeiro, O Barco de Valdeorras e Verín. Limitando os grupos aos constituídos
exclusivamente por persoas convivientes concretamente no Concello de Ourense,
Barbadás, Verín e no Barco de Valdeorras e permitindo so a utilización das
terrazas, os establecementos que dispoñan dela, impoñendo unha agrupación
máximo de cinco persoas e a imposibilidade de abrir os locais de ocio nocturno.
É necesario indicar que o sector da hostalaría en Ourense conta con 7.692
afiliados á Seguridade Social con 1.573 centros de cotización, polo que o peso
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económico de este sector na provincia é moi importante así como o número de
traballadores e traballadoras que del dependen de forma tanto directa como
indirecta.
Dos afiliados á Seguridade Social no sector da hostalaría 3.594 persoas afiliadas
pertencen ao Concello de Ourense, 551 ao Concello de O Carballiño e 181 o de
Barbadás, co que podemos demostrar a relevancia deste sector na economía da
cidade de Ourense e mesmo na provincia.

Debido a esta situación numerosos establecementos non chegaron a abrir dende a
declaración do estado de alarma ou están a piques de pechar, con centos de
traballadores e traballadoras en ERTE, o que tamén supón unha importante
diminución do poder adquisitivo na cidade que afecta a empresas e sectores
intimamente ligados ao funcionamento da hostalaría. De feito, o peor
comportamento do PIB en Galicia no período estival foi neste sector.
Esta situación provocou que en data 8 de outubro representantes da hostalería de
Ourense se concentrarán nunha reunión pacífica baixo o lema ¿culpables de qué?
na Praza Maior de Ourense co obxectivo de reivindicar axudas ante a aplicación
do confinamento perimetral, que xunto coas medidas preventivas restritivas que
xa se veñen aplicando con anterioridade lles provoca unha situación de enorme
dificultade, a un sector que en Ourense nunha década case duplicou o numero de
contratos xerados o ano por esta actividade, e aumentando nun 29 % en
contratación indefinida nos últimos dez. Constituíndo igual que nos anos duros
dan crise un flotador de emprego para a nosa provincia. En Ourense o sector
servicios ocupa a 46.935 persoas.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Que diagnose fai o Goberno galego da situación do sector da hostalaría na
provincia de Ourense e en concreto da situación de restricións provocadas
pola Covid-19, e a súa repercusión económica?
2. Que medidas vai aplicar para evitar o peche de empresas e a perda de
postos de traballo no sector da hostalaría en Galicia y en particular en
Ourense?
3. Ten pensado o Goberno galego establecer axudas a fondo perdido para o
sector da hostalaría e ocio nocturno?
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4. Vanse redefinir os criterios de liñas de crédito do Igape coa finalidade de
facilitar o acceso a elas?

Pazo do Parlamento, 14 de outubro do 2020
Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Marina Ortega Otero
Juan Carlos Francisco Rivera
Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 14/10/2020 19:00:01
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Marina Ortega Otero na data 14/10/2020 19:00:09
Juan Carlos Francisco Rivera na data 14/10/2020 19:00:18
María Leticia Gallego Sanromán na data 14/10/2020 19:00:28
Martín Seco García na data 14/10/2020 19:00:34
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Á Mesa do Parlamento
Marina Ortega Otero, Carmen Rodríguez Dacosta, Juan Carlos Francisco
Rivera e Julio Torrado Quintela, deputadas e deputados pertencentes ao
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo
152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta
para a súa resposta escrita.
No día de onte, 13 de outubro de 2020, Galicia rexistrou nas últimas 24 horas
once novos falecementos por covid, o que supón a maior cifra de falecementos
nunha mesma xornada dende o pasado 26 de abril. Parte da provincia de
Ourense atópase inmersa nun proceso de alerta máxima (nivel 3) motivada pola
pandemia da Covid-19. Neste momento parte da provincia atópase con medidas
moi restritivas e confinamento perimetral.
Os centros de atención residencial configuran o núcleo máis vulnerable neste
contexto, polo que se precisan parámetros claros e obxectivos na forma de
actuar.
Na segunda onda da pandemia en Ourense tres residencias tiveron focos
masivos e de xeito abrupto, en concreto a residencia de Pereiro, a Val de
Monterrei, e Nosa Señora do Viso en Lobeira. A primeira foi intervida pola
Xunta tralo contaxio de practicamente a totalidade de usuarios do centro.
É urxente que se tomen medidas preventivas e non actuar cando os contaxios
invaden o centro na práctica totalidade. No caso de Val de Monterrei e Nosa
Señora do Viso a situación xa é límite, tendo en conta que hai 70 e 50 contaxios
por covid respectivamente. É preciso que a Xunta interveña a xestión para poder
dotar do persoal suficiente, así coma de recursos que habiliten unha mellora na
atención dos internos, e sobre todo.0 e o máis importante, evitar máis
falecementos.

CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
REXISTROzsIPWiElD6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Polo exposto, as deputadas e deputados asinantes formulan as seguintes
preguntas:
1.ª) Cales son os parámetros ou protocolo obxectivo, no caso de que exista, para
a toma de decisións á hora de intervir os centros de atención residencial cando
hai contaxios por covid?
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2.ª) Cales son os medios materiais e humanos que se habilitan por parte da
Administración competente unha vez interveñen o centro?
3.ª) Por que non se interveñen (de non ser así) os centro residenciais de Val de
Monterrei e Nosa Señora do Viso dende a Xunta de Galicia neste momento
tendo en contan con 70 e 50 contaxios por covid?

Pazo do Parlamento, 14 de outubro de 2020
Asdo.: Marina Ortega Otero
Carmen Rodríguez Dacosta
Juan Carlos Francisco Rivera
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Marina Ortega Otero na data 15/10/2020 10:17:02
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 15/10/2020 10:17:12
Juan Carlos Francisco Rivera na data 15/10/2020 10:17:26
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Julio Torrado Quintela na data 15/10/2020 10:17:39
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OFICINA PARLAMENTAR

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
Rosana Pérez Fernández, Carme González Iglesias e Daniel Castro García,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nas primeiras horas da tarde do 13 de outubro foi detectada unha mancha de
fuel de máis dun quilómetro de extensión na ría de Arousa, en concreto entre a illa de
Rúa e o Pombeiro. Mancha que, ao día seguinte, lonxe de estar controlada seguía
recibindo hidrocarburo e que pode estar afectando ás proximidades da illa de Sálvora,
que forma parte do parque marítimo-terrestre das Illas Atlánticas.
Nos primeiros momentos todo parecía indicar ao sentinazo dun barco, mais co
paso das horas investígase se pode proceder do emisario de Touro, no concello de
Ribeira.
Sexa como for, a realidade é que as augas das rías galegas e, en particular, as da
ría da Arousa soportan un nivel de verteduras que mina continuamente os recursos
naturais da zona e que teñen un gran impacto no entorno dunha área extremadamente
CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
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sensíbel dende o punto de vista produtivo e medioambiental.
Mesmo as investigacións da propia administración galega sinalaron que a ría de
Arousa foi no ano 2019 a que máis verteduras rexistrou con carga microbiolóxica ou
química tóxica. E non se pode esquecer que neste espazo tan privilexiado en termos
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produtivos desenvolven habitualmente o seu traballo preto de 2000 embarcacións de
baixura e marisqueo a frote, milleiros de bateeiros e mariscadoras a pé, aos que hai que
sumar a riqueza que de xeito inducido xera a actividade extractiva no mar noutros
segmentos da actividade económica.
En calquera das dúas hipóteses baralladas, sentinazo ou vertedura dende terra,
hoxe en día existen sistemas técnicos e ferramentas suficientes para recoñecer aos
responsábeis e poderlles aplicar a sanción correspondente á infracción cometida.
No caso do emisario submarino de Touro, aínda están preto os episodios
contaminantes que se produciron en varias ocasións polo seu deterioro e por non
cumprir as súas funcións de depuración e dilución, mesmo algún deles foi, no ano 2007,
obxecto de sentenza xudicial contra o concello de Ribeira por afectar a un polígono de
bateas.
Posteriormente, a Xunta de Galiza efectuou unha reparación do mesmo que lle
supuxo ao erario público máis de 1,6 millóns de euros e foi entregado no 2017, ao
remate das obras, ao concello de Ribeira.
Dende que entrou en funcionamento a EDAR de Ribeira, o emisario evacúa as
augas residuais depuradas do polígono de Xarás e, no caso dun fallo na depuradora,
debera aliviar de emerxencia e evitar que as augas residuais sen depurar cheguen ao
mar.
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De todos xeitos, este non é un caso illado e con el

faise evidente que a

contaminación da ría segue a ser unha materia pendente de solucionar por parte das
distintas administracións que, moitas veces realizan investimentos multimillonarios
que despois non se manteñen axeitadamente ou non son obxecto da vixilancia e
inspección que lle correspondería.
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Por outra parte, o plan territorial de continxencias por contaminación marítima
de Galiza (Plan Camgal), aprobado pola Xunta de Galiza no ano 2006 e actualizado no
2012 e no 2016, demanda dos concellos plan locais dende 2017, nos que se deben
sinalar os riscos, as zonas vulnerábeis e os medios necesarios diante de verteduras
contaminantes ou tóxicos co obxecto de garantir a saúde da poboación, a conservación
do medio natural e a seguridade dos bens e servizos dos concellos. A este respecto,
descoñecemos se os distintos concellos da ría de Arousa dispoñen do mesmo.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta escrita:
- Que información posúe a Xunta de Galiza sobre a vertedura producida o 13 de
outubro na ría de Arousa?
- A partir de que momento activou o goberno galego os medios do plan
autonómico de contaminación mariña?
- Cales son as hipóteses que manexa a Xunta de Galiza a respecto da orixe da
vertedura?. Dispón dos sistemas suficientes como para identificar aos responsábeis e
aplicarlles a sanción que a lei prevé?
- Que actuacións vai levar a cabo a Xunta de Galiza para avaliar os danos na
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produción mexilloeira, marisqueira e pesqueira da zona e, no seu caso, resarcir aos
afectados e afectadas?
- Que medios de combate á contaminación mariña existen na ría de Arousa?
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- Dispoñen os concellos da ría de Arousa dos plans locais establecidos no Plan
Camgal de continxencias por contaminación marítima de Galiza?. No caso de non
dispoñer deles, cal é a causa e que actuacións vai realizar nese sentido o goberno galego
para o cumprimento da normativa vixente?

Santiago de Compostela, 15 de outubro de 2020

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Carme González Iglesias
Daniel Castro García
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 15/10/2020 10:42:02

María do Carme González Iglesias na data 15/10/2020 10:42:06
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Rosana Pérez Fernández na data 15/10/2020 10:42:14
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Luis Bará Torres e Iria Carreira Pazos,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita, sobre a vixencia no ano 2020 do convenio sobre mediación
intraxudicial no ámbito familiar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai máis de dez anos comezouse aplicar en Galiza o sistema de mediación
intraxudicial no eido familiar. O éxito das intervencións fixo que se estendera a súa
aplicación dende os xulgados de Compostela a do restos dos partidos xudiciais de
Galiza.
Os beneficios da aplicación do sistema de mediación, que posibilite un eventual
acordo para a solución dás situacións de crise matrimonial, sobre o establecemento de
medidas sobre a base exclusiva dunha resolución xudicial son evidentes.
Coa aplicación da mediación ás partes manteñen o control das eventuais
solucións que se podan dar a controversia. Solución que será pactada por ambas as dúas
partes, dándolle o contido que elas, de común acordo, decidan. Non hai vencedoras, nin
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derrotadas, pois o resultado é o froito da vontade conxunta e do dialogo das dúas partes.
Un eventual acordo permite unha solución más rápida ao conflito, con maiores
visos de ser respectado e observado pola partes e cun menor custe económico e social.
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Xa que logo as vantaxes son incuestionables, e por iso resulta dificilmente
comprensible como, chegado o mes de outubro de 2020 a Xunta de Galiza non asinara
convenio algún colexios profesionais da avogacía e psicoloxía para este ano que remata,
nin que exista comunicación algunha sobre a continuación futura de estes servizo. É
dicir os colexios profesionais prestaron este servizo durante parte do ano 2020 sen a
existencia dun compromiso da Xunta de Galiza que abeirase o pagamento, total ou
parcial, dos custes de mantemento do mesmo, e o que é peor, esta situación de incerteza
sobre o presente e sobre o futuro provoca que este recurso non estea dispoñible a día de
hoxe.
En conclusión a pesares dos innegables efectos positivos do sistema de
mediación intraxudicial no ámbito familiar, mesmo recoñecidos polo Vicepresidente
Primeiro da Xunta de Galiza na súa comparecencia parlamentar para expoñer as liñas
básicas da súa consellaría, nesta undécima lexislatura; non consta que a Xunta de Galiza
realizase actuación algunha para o funcionamento deste servizo no ano 2020 e
tampouco que garantise a dispoñibilidade futura do mesmo

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta escrita:
-A Xunta de Galiza ten asinado algún convenio ou acordo cos colexios
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profesionais da avogacía e/ou psicoloxía de Galiza para prestar servizos de mediación
familiar intraxudicial, no exercicio 2020 e nos exercicios futuros?
-No seu caso, que achegas económicas realizou a Xunta de Galiza aos colexios
profesionais de avogacía ou psicoloxía en Galiza durante o ano 2020 para o mantemento
dos servizos de mediación familiar intraxudicial?
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-Que accións realizou o ten previsto realizar a Xunta de Galiza para que o
servizo de mediación familiar intraxudicial sigan a funcionar nos anos 2021 e seguintes?

Santiago de Compostela, 15 de outubro de 2020

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 15/10/2020 12:38:04

Xosé Luis Bará Torres na data 15/10/2020 12:38:07
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López,
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 escrita, sobre a valoración por parte da Xunta de Galiza da evolución do IPC e
o impacto da COVID-19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 14 de outubro coñeciamos os datos que remite o Instituto Galego de
Estatística respecto das variacións nos índices de prezos de consumo referentes ao mes
de setembro de 2020. Respecto dos datos estatais, o Instituto Nacional de Estadística
(INE) confirmaba pola súa banda que os prezos caeron un 0,4% en setembro fronte ao
mesmo mes de 2019, descenso que se moderou unha décima respecto ao de agosto polo
aumento do prezo no recibo da electricidade. En termos mensuais (setembro fronte a
agosto) o IPC amosa unha suba do 0,2%, fronte ao estancamento previo de agosto e a
caída de nove décimas experimentada en xullo, moi determinada polo impacto da
pandemia.
Respecto dos datos galegos, o IGE sinala como elementos máis salientábeis, os

CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
REXISTROxb8dhRjGq8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

seguintes:
- o IPC rexistrou unha suba do 0,1% con respecto ao mes anterior, unha décima
por debaixo do conxunto do Estado (0,2%).
- Respecto a setembro do ano anterior, os prezos rexistraron unha baixada do
0,3%, taxa
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unha décima superior á rexistrada no conxunto do Estado (-0,4%)
- A variación interanual da inflación subxacente foi dun 0,7%, igual á rexistrada
en agosto e tres décimas superior á rexistrada a nivel estatal (0,4%).
- En termos de taxa interanual, son os grupos de "Vivenda, auga, electricidade,
gas e outros combustibles" (-2,4%), "Transporte" (-5,2%), os que repercuten máis
negativamente na taxa (case -0,9 puntos entre os dous grupos).
Sen dúbida estas cifras deixan ver o impacto da crise do coronavirus, como os
propios organismos estatísticos reflicten na súa adaptación metodolóxica ao contexto.

É necesario que a Xunta de Galiza manteña unha observación activa sobre os
datos que manifesta a economía galega. Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas
para resposta escrita:
- Como valora o goberno galego a evolución do IPC e o impacto da covid-19?
- Como valora a evolución galega respecto da estatal? Ten algunha previsión
para os vindeiros meses?
- Como valora a evolución dos elementos "Vivenda, auga, electricidade, gas e
outros combustibles" e a súa afectación ás persoas consumidoras nestes momentos de
CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
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dificultade? Como prevé que evolúan?
- Como valora a evolución dos elementos referentes á alimentación e bens
básicos? Como prevé que evolúan?
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Santiago de Compostela, 15 de outubro de 2020

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Deputada e deputados do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Carme González Iglesias, Ramón Fernández
Alfonzo e Daniel Pérez López, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta escrita, sobre os fondos
europeos Next Generation.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Após o Consello da Xunta de Galiza do pasado 8 de outubro o goberno galego
daba a coñecer publicamente a creación dunha “comisión interdepartamental para
promover e planificar os proxectos galegos que optarán aos fondos europeos Next
Generation” que botou a andar o martes 13 de outubro e, repentinamente, pareceu estar
en disposición de trasladar propostas ao goberno central o xoves 15 de outubro.
Resulta chamativo que a Xunta de Galiza tomara esta decisión despois de que o
Partido Popular vetara a constitución en sede parlamentar dunha ponencia para traballar
os criterios e propostas a esixir desde Galiza e despois de que o mércores 7 de outubro
se coñeceran as liñas arbitradas desde o Estado sen que Galiza fora quen de anticiparse
ou de trasladar propostas ao respecto. Resulta así mesmo chamativa a falta de
colaboración da Xunta de Galiza co Parlamento Galego, tanto na remisión de
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información como na súa participación.
A Xunta anunciaba que “leva tempo preparándose para aproveitar a
oportunidade que supoñen estes fondos para impulsar a recuperación económica e poñer
en valor o potencial de Galicia, tanto desde o punto de vista dos recursos naturais como
da capacidade das súas empresas e centros de coñecemento” mais continúa sen clarificar
1
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cuestións fundamentais, como estabelecer unha contía mínima á que Galiza debe
aspirar, ou concretar máis alá de titulares as súas propostas sen que se poida dilucidar a
veracidade de afirmacións como que “crear arredor de 1.700 empregos a través dun
investimento público-privado que pode acadar os 1.300M€.”
Ademais, afirmábase que “para a xestión da tramitación administrativa dos
proxectos que sexan validados pola comisión interdepartamental, crearase a Unidade de
Proxectos Tractores dentro do Igape.” o cal tamén é chamativo tendo en conta a
incapacidade manifesta deste organismo para intervir na grave crise industrial que
padeceu Galiza xa na época pre-covid, para alén das deficiencias recorrentemente
manifestadas nos informes do Consello de Contas.
Por outra banda, afirmábase que a Xunta xa apostara por un investimento
público-privado de 3000 millóns de euros, e cos catro proxectos tractores e tres novas
iniciativas transversais cuxa planificación está xa máis madura. Os catro proxectos son a
instalación dunha planta de produción de hidróxeno verde; a implantación dun centro
para o impulso da economía circular; a creación dun centro de fabricación de fibras
téxtiles sostibles a partir da madeira, que permita diversificar un sector estratéxico para
Galicia; e a instalación de nova potencia renovable, con 1000MW que permitirán o
autoabastecemento do resto de proxectos. As tres iniciativas transversais, das que se
beneficiarán os proxectos tractores, céntranse nas cadeas loxísticas sustentables para o
transporte; un centro de innovación en tecnoloxías renovables de hidróxeno; e un
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laboratorio dixital para afondar en sistemas 4.0.”
O papel que consiga ter Galiza na consecución de fondos europeos será
determinante para o noso país, mais para iso a Xunta de Galiza debe esixir criterios
claros para o reparto, abordar as consecuencias da súa conficionalidade e esixir a
xestión directa dos fondos. Ademais, a planificación dos obxectivos debe ter unha
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abordaxe máis profunda e complexa da que unha comisión unilateral na que a Xunta de
Galiza probablemente avance nun modelo industrial e enerxético fracasado.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
Cales son as razóns da Xunta de Galiza para excluír a pluralidade política e dos
axentes sociais do debate sobre os fondos europeos?
E dos axentes do sistema de investigación galego?
Ten pensado a Xunta de Galiza impulsar algún foro de traballo e debate que non
sexa o propio consello da Xunta xunto con algún outro cargo da Xunta de Galiza baixo
un novo título?
Ten pensado a Xunta de Galiza remitir información concreta sobre a súa
planificación e superar a falta de transparencia e escurantismo?
Vai facer público a Xunta de Galiza con que empresas ten acordados os
proxectos referidos nas súas informacións públicas do mes de outubro?
Vai remitir o goberno galego información clara e concisa sobre as súas
estimacións de mobilizacións de recursos económicos?
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Vai remitir o goberno galego información clara e concisa sobre as súas
estimacións de creación de emprego?
Cre a Xunta de Galiza que o IGAPE está cualificado para ter un papel central na
consecución de fondos europeos?
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Santiago de Compostela, 15 de outubro de 2020

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

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 15/10/2020 13:53:51

María do Carme González Iglesias na data 15/10/2020 13:53:55

Daniel Pérez López na data 15/10/2020 13:54:04
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e Mercedes Queixas Zas,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita, sobre a evolución das pandemia da Covid-19 no ámbito universitario.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A evolución dos contaxios por Covid no ámbito da universidade galega está a
manifestar un incremento preocupante de casos nas últimas semanas.
Na actualidade Compostela é, por detrás de Ourense, a cidade que presenta
maior incidencia acumulada de Covid con máis de 200 casos por cada 100.000
habitantes.
Ante esta situación, a única resposta ofrecida pola Xunta de Galiza foi a de
culpar o estudantado polas “festas universitarias”. Acusación gratuíta que non está
confirmada até o de agora en ningún dos datos relativos ao seguimento dos contaxias.
A escasa información que está a facilitar a Xunta de Galicia sobre os gromos
que se están a dar e a falta de datos sobre rastrexo dos mesmos que confirme estas
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REXISTRO9SrsL1Ce43
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

acusacións do goberno galego, sitúan a comunidade universitaria nunha situación de
incerteza que esixe respostas e clarificacións por parte da Xunta de Galiza.
Dende o BNG entendemos que ante unha crise como a que estamos a vivir, o
goberno galego debería aclarar cal é o fundamento no que se basea para culpar ao
estudantado do incremento dos casos de covid-19 na universidade galega.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
1º Cales son os datos actuais de evolución da pandemia no ámbito da
universidade galega e das cidades que a albergan.
2º Cal é o fundamento para relacionar o incremento dos datos da Covid-19 con
supostas condutas irresponsábeis do estudantado?
3º Que medidas se están a adoptar para garantir a seguridade nas aulas e nos
ámbitos universitarios nos momentos de maior presenza de alumnado?

Santiago de Compostela, 15 de outubro de 2020

Asdo.: Manuel Lourenzo Sobral
Daniel Castro García
Mercedes Queixas Zas
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Martín Seco García e Paloma Castro Rey,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
É imprescindible avanzar cara novas vías de actuación na política industrial,
especialmente no contexto actual de fraxilidade crecente da economía
internacional. As expectativas para o ano actual e os 2021 e 2022, falan dunha
ralentización do crecemento moi importante debida á pandemia da Covid-19.

É imprescindible mellorar a eficiencia das políticas de I+D+i, de apoio ao
emprendemento, e do estímulo ao cambio organizativo e á modernización
tecnolóxica e de infraestruturas.
É imprescindible un maior esforzo económico, pero este ten que vir acompañado
dos obxectivos de minimizar as barreiras ao crecemento e de mellorar a
produtividade do tecido industrial, non so dos sectores industriais máis intensivos
en coñecemento, senón tamén dos sectores industriais maduros.
É preciso establecer unha política industrial realista e con visión de futuro, que
permita que Galicia teña a oportunidade de gañar o seu futuro no escenario da
Industria 4.0. E aínda máis nun contexto no que a ampliación da Unión Europea e
a crise trouxeron consigo o establecemento de facilidades para a deslocalización
de empresas galegas cara a outros territorios da Unión Europea.
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O Grupo Parlamentario Socialista demanda á Xunta de Galicia a que aposte por
unha I+D+I reforzada e orientada aos resultados, atendendo en prioridade ás
actividades cunha base de coñecemento común de certa intensidade, fortalecendo
o sistema de ciencia e tecnoloxía, incrementando as aportacións públicas ao
mesmo.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
11650

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para a súa resposta escrita:
A Xunta de Galicia vai impulsar medidas de apoio para que Galicia non se quede
fora en sectores de tecnoloxía punteiros como a robotización, a intelixencia
artificial, a computación na nube, os macrodatos ou o despregamento do 5G?

Pazo do Parlamento, 16 de outubro do 2020

Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Paloma Castro Rey
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 15/10/2020 16:16:27
Martín Seco García na data 15/10/2020 16:16:42
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Paloma Castro Rey na data 15/10/2020 16:16:51
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Martín Seco García e Paloma Castro Rey,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
É imprescindible avanzar cara novas vías de actuación na política industrial,
especialmente no contexto actual de fraxilidade crecente da economía
internacional. As expectativas para o ano actual e os 2021 e 2022, falan dunha
ralentización do crecemento moi importante debida á pandemia da Covid-19.

É imprescindible mellorar a eficiencia das políticas de I+D+i, de apoio ao
emprendemento, e do estímulo ao cambio organizativo e á modernización
tecnolóxica e de infraestruturas.
É imprescindible un maior esforzo económico, pero este ten que vir acompañado
dos obxectivos de minimizar as barreiras ao crecemento e de mellorar a
produtividade do tecido industrial, non so dos sectores industriais máis intensivos
en coñecemento, senón tamén dos sectores industriais maduros.
É preciso establecer unha política industrial realista e con visión de futuro, que
permita que Galicia teña a oportunidade de gañar o seu futuro no escenario da
Industria 4.0. E aínda máis nun contexto no que a ampliación da Unión Europea e
a crise trouxeron consigo o establecemento de facilidades para a deslocalización
de empresas galegas cara a outros territorios da Unión Europea.
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O Grupo Parlamentario socialista demanda a Xunta de Galicia a que aposte por
unha I+D+I reforzada e orientada aos resultados, atendendo en prioridade ás
actividades cunha base de coñecemento común de certa intensidade, fortalecendo
o sistema de ciencia e tecnoloxía, incrementando as aportacións públicas ao
mesmo.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para a súa resposta escrita:
Vai poñer en marcha a Xunta de Galicia un soporte de axudas para medidas de
dixitalización industrial que suporían unha oportunidade para promover a

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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innovación, a eficiencia
competitividade?

e

as

tecnoloxías

sustentables,

motores

Pazo do Parlamento, 16 de outubro do 2020
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Paloma Castro Rey
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 15/10/2020 16:23:42
Martín Seco García na data 15/10/2020 16:23:49

CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
REXISTROr5iZMRkXz8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Paloma Castro Rey na data 15/10/2020 16:23:58
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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 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
A campaña da vacinación da gripe adquire, neste 2020/2021, unha especial
relevancia dadas as circunstancias nas que estamos. A situación provocada pola
pandemia da covid, a especial incidencia na poboación de máis idade (sendo esta
un obxectivo prioritario na campaña de vacinación da gripe) e a dificultade para
xestionar de maneira eficiente e áxil o sistema de atención primaria que debe
desenvolver a campaña e a vacinación, fan deste escenario unha realidade
especialmente delicada.
Para estas circunstancias, sería relevante que o sistema público sanitario galego
tivese unha previsión extraordinaria en termos materiais e humanos.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Cantos profesionais extra foron contratados polo Sergas para desenvolver a
campaña de vacinación da gripe nos centros de saúde?
2. Existe un protocolo de vacinación desenvolvido polo Sergas para aplicar
nos centros de saúde que garanta a seguridade absoluta para a poboación de
máis idade?
3. Desenvólvese algunha actuación de vacinación a domicilio para persoas
pertencentes a colectivos de especial risco covid?
4. Cal é o número de unidades de vacinación da gripe que ten adquirido o
Sergas a data de 13 de outubro para o inicio da campaña de vacinación da
gripe? Cantas unidades foron requiridas para esta campaña no ano anterior?
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Pazo do Parlamento, 16 de outubro do 2020

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 15/10/2020 16:29:09
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Marina Ortega Otero na data 15/10/2020 16:29:17
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Castro García, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Luis Bará Torres e Iria
Carreira Pazos, deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta escrita, sobre o rexistro, censo e plans de
infraestruturas deportivas da Secretaría Xeral para o Deporte.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Estamos xa a finais do ano 2020 e segue a resultar moi difícil coñecer a que van
dedicados os investimentos que a Secretaría Xeral para o Deporte fai no eido das
infraestruturas deportivas, así coma os criterios utilizados pola mesma para seleccionar
os concellos e as obras financiadas mediante convenios. De igual maneira, resulta
laborioso ter acceso tanto á totalidade dos convenios, coma ao seu obxecto ou á súa
contía.
Unha das causas desta situación é a inexistencia dun Rexistro e Censo de
Infraestruturas Deportivas e dun Plan Xeral de Infraestruturas e Equipamentos
Deportivos de Galiza, instrumentos imprescindibles para coñecer os equipamentos
existentes e o seu estado, así como as necesidades presentes e futuras. Alén disto, a
situación faise aínda máis alarmante se temos en conta que o Rexistro, o Censo e o Plan
CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
REXISTROlTMcIyPtR7
Verificación:
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son actuacións fundamentais previstas na Lei do deporte de Galiza do ano 2012 e que
aínda están pendentes de realización, feito que pon en evidencia a falta de xestión do
goberno galego nesta materia.
Velaquí o que prevé ao respecto a Lei galega do deporte do ano 2012:

1

11656

OFICINA PARLAMENTAR

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

“TÍTULO VI
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS
CAPÍTULO I
REXISTRO DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DE GALIZA
Artigo 76. Definición de instalación deportiva.
1. Considérase instalación deportiva convencional calquera espazo aberto ou
pechado, infraestrutura ou inmoble proxectado ou adaptado especificamente para a
práctica do deporte que estea dotado das condicións aptas para o exercicio de calquera
das súas modalidades ou especialidades.
2. Considéranse espazos deportivos non convencionais aqueles nos que se
desenvolven actividades deportivas e que se adaptan ás características do medio, natural
ou urbano.
3. Para os efectos desta lei, as instalacións deportivas clasifícanse en instalacións
de uso público e privado. Teñen a consideración de instalacións de uso público aquelas
abertas ao público en xeral, con independencia da súa titularidade ou da esixencia de
contraprestación pola súa utilización.
4. Regulamentariamente poderase establecer unha tipoloxía de instalacións, así
CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
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como un sistema de clasificación destas, atendendo, entre outras circunstancias, ás
características da súa oferta deportiva e á calidade dos servizos prestados.
Artigo 77. Rexistro e finalidade.
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1. Correspóndelle á Administración autonómica a creación e custodia do
Rexistro de Instalacións Deportivas de Galiza, no que se inscribirán as instalacións
deportivas de uso público da Comunidade Autónoma.
2. A inscrición no rexistro da instalación deportiva correspondente será
condición para poder realizar competicións deportivas de carácter oficial de calquera
ámbito territorial.
3. A inscrición poderá ser denegada cando a instalación non cumpra as
habilitacións técnicas nin os requisitos necesarios para a práctica deportiva segura.
4. Os datos que figuran no rexistro servirán para confeccionar o censo de
instalacións deportivas, que se publicará coas agrupacións e clasificacións suficientes
para dar a coñecer a situación das infraestruturas na Comunidade Autónoma e contribuír
á planificación das novas que se poidan construír.
5. Os datos das infraestruturas que se inclúen no censo reflectirán, polo menos:
a) A situación territorial.
b) A súa titularidade.
c) O estado de conservación e os servizos cos que contan.
d) A capacidade e a accesibilidade para persoas con algunha discapacidade, de
CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
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acordo coas condicións legais establecidas na normativa sectorial autonómica de
accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
e) As modalidades deportivas que se poidan desenvolver.
CAPÍTULO II
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PLAN XERAL DE INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTOS DEPORTIVOS
Artigo 78. Finalidade e competencia para a súa elaboración.
1. Co obxecto de garantir unha apropiada utilización dos recursos que as
administracións públicas destinen á promoción do deporte, elaborarase o Plan xeral de
instalacións e equipamentos deportivos de Galiza, do que deberá informarse
oportunamente ao Parlamento de Galiza.
2. Correspóndelle á Administración autonómica a redacción e aprobación deste
plan. A aprobación levará implícita a declaración de utilidade pública ou interese social
das obras e a necesidade de ocupación dos bens e dereitos necesarios para levar a cabo a
súa execución, para os efectos de expropiación forzosa ou imposición de servidumes.
3. O mencionado plan determinará os criterios xerais de actuación e a situación
xeográfica das instalacións e equipamentos deportivos de interese xeral, establecerá as
determinacións e a súa tipoloxía técnica e sinalará as etapas necesarias para a súa
execución.
4. O Plan xeral de instalacións e equipamentos deportivos de Galiza deberá ser
revisado cada cinco anos co fin de conseguir a súa actualización e adaptación ás
necesidades deportivas.”
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Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta escrita:
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- Que criterios segue a Secretaría Xeral para o Deporte para a concesión de
axudas a concellos, mediante convenios ou subvencións, para a construción ou mellora
de instalacións deportivas de titularidade municipal?
- Cantas solicitudes deste tipo foron atendidas e rexeitadas na pasada
lexislatura?
- Recibe o máximo responsable do Deporte da Xunta de Galiza a todos os
alcaldes e alcaldesas que solicitan entrevistas para demandar investimentos en materia
deportiva?
- Cando ten previsto a Xunta de Galiza facer público o Censo de Instalacións
deportivas de Galiza?
- Está operativo o Rexistro de Instalacións Deportivas de Galiza?
- Cantas instalacións están inscritas no Rexistro?
- Ten coñecemento a Xunta de Galiza da existencia de instalacións non
rexistradas nas que se realicen competicións deportivas de carácter oficial, contravindo
o previsto na lei?
- Cando ten previsto o goberno galego enviar ao Parlamento o Plan Xeral de
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Infraestruturas Deportivas de Galiza?

Santiago de Compostela, 15 de outubro de 2020

Asdo.: Daniel Castro García
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 15/10/2020 16:36:33

Xosé Luis Bará Torres na data 15/10/2020 16:36:37

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 15/10/2020 16:37:00
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Daniel Castro García na data 15/10/2020 16:37:09
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Á Mesa do Parlamento
Paloma Castro Rey e Pablo Arangüena Fernández, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
A crise sanitaria provocada pola Covid-19, coa consecuente paralización da
actividade en órganos e servizos xudiciais derivada das sucesivas prórrogas dos
estados de alarma trouxo consigo, entre outras situacións, un cesamento nas
solicitudes dos días de goce de vacacións e asuntos particulares, debido a que na
maioría dos casos non existía a obrigación de acudir ao traballo presencial.
A isto hai que engadir a inseguridade e a imposibilidade de desprazarse debido os
confinamentos e iso fai que os funcionarios e funcionarias teñan sen desfrutar a
totalidade de días de asuntos particulares e vacacións.
Estas circunstancias fan recomendable unha flexibilización do período legal
máximo de goce das devanditas vacacións e permisos xa que a acumulación dos
mesmos pode dar lugar a que a prestación do servizo en órganos e servizos
xudiciais se vexa prexudicada ante a concentración de solicitudes de goce nas
próximas datas de nadal, aspecto agravado polo atraso nas actuacións xudiciais
provocado pola pandemia.
O director xeral recoñeceu que se está a estudiar esta posibilidade, pero que aínda
é pronto para decidilo porque non se sabe como vai evolucionar a pandemia.
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A Dirección Xeral de Xustiza de Galicia, non pode ser alleo a realidade que está a
vivir a nosa comunidade, na que se está a entrar nunha segunda nova ola da
pandemia da covid-19, están aumentando os casos de confinamentos por zonas,
polo tanto é necesario tomar esta medida de ampliación do desfrute das vacacións
e asuntos particulares ata 31 de maio de 2021, para no prexudicar a
Administración de Xustiza posto que nas próximas datas de nadal se paralizaría a
actividade.
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para a súa resposta escrita:
Vai a Xunta de Galicia ampliar o prazo de desfrute de vacacións e asuntos
particulares ata o día 31 de maio de 2021 na Administración de Xustiza?

Pazo do Parlamento, 15 de outubro do 2020
Asdo.: Paloma Castro Rey
Pablo Arangüena Fernández
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Paloma Castro Rey na data 15/10/2020 16:50:08
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Pablo Arangüena Fernández na data 15/10/2020 16:50:18
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Marina Ortega Otero e Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo, deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por
escrito.
A transparencia e a facilitación de información sobre a afectación da covid-19 é
un dos elementos que está xerando maior confusión e disparidade de accións por
parte da Xunta de Galicia. Durante meses, os datos ofrecidos evitaron as series
que permitiran establecer comparativas e mellor análise da evolución. Tampouco
existen datos abertos, que permitan obter a información a investigadores,
periodistas e axentes sociais, económicos ou políticas que permitan facer análises
propios e contribuír con conclusións.
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De maneira sinalada, fornecer datos aos concellos é un dos debates existentes
dende o principio da pandemia, especialmente agravado dende o momento en que
a xestión pasou a estar integramente dirixida pola Comunidade Autónoma e as
medidas tómanse por concellos. Neste contextos, numerosas alcaldías e a
Federación Galega de Municipios e Provincias estiveron reclamando maior
información, para poder servir de axuda e colaboración na toma de medidas e
loita contra a pandemia. A pesar disto, o goberno da Xunta de Galicia negou esta
información, e o propio presidente da Xunta de Galicia cualificou esta
información como “perigosísima”. Lonxe de establecer un debate sobre se é
necesario ou non compartir estes datos, ou existen outras posibilidades, o
Goberno galego modificou a súa postura e anunciou a información por concellos.
Non en tanto, demorou máis dunha semana dende que se prometeron ata que
finalmente se entregaron.
Esta información que se facilita non é, non en tanto, unha información concreta
de datos, se non que se entrega un mapa de gravidade por concellos, que non
esclarece tendencias nin posición concreta dos concellos. Con esta información,
sendo mellor que nada, tampouco é posible establecer posicións e evolucións que
permitan aos concellos tomar medidas claras.
Esta falta de información, que si se filtra dende a Xunta de Galicia a outros
axentes como medios de comunicación, deixa de lado a colaboración institucional
cos concellos, e impide accións coordinadas e complementarias.
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Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Por que a información ofrecida pola Xunta de Galicia é un mapa de niveis
e non os datos concretos por concellos como demandan as entidades
municipais a través de todos os seus mecanismos?
2. Segue considerando o Goberno galego que ofrecer esta información é
perigosísimo?
3. Ten previsto a Xunta de Galicia modificar o sistema de información que
facilita aos concellos de Galicia?
4. Como explica a Xunta de Galicia que exista información concreta sobre
datos, que non ofrece oficialmente, filtrada e publicada sistematicamente?
Pazo do Parlamento, 15 de outubro do 2020
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 15/10/2020 16:57:31
Marina Ortega Otero na data 15/10/2020 16:57:39

CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
REXISTRO8BhJUpUFd6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 15/10/2020 16:57:48
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Á Mesa do Parlamento
Paloma Castro Rey, Luís Manuel Álvarez Martínez e Patricia Otero
Rodríguez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por
escrito.
O ordenamento xurídico español recoñece o dereito á propiedade privada no seu
artigo 33 da CE, en consecuencia articula un completo mecanismo de protección
para este dereito tanto na vía penal, como civil ou administrativa.
Nas últimas semanas a dereita deste país está a intensificar unha campaña de
medo, na que pretende facer crer á opinión pública, que existe un verdadeiro
problema de ocupación no noso país, tentando xerar alarma social. O Partido
Popular magnifica por intereses políticos un problema a día de hoxe minoritario.
Se temos en conta os datos obxectivos publicados polo INE en relación ás
condenas por estes delitos de ocupación, a realidade do noso país é moi distinta.
No ano 2019 ditáronse 238 condenas por delito de violación de morada (artigo
202 Código Penal: ocupación dunha casa habitada, 1ª ou 2ª residencia); e 4.687
condenas por delito de usurpación ben inmoble (artigo 245 Código Penal:
ocupación dunha vivenda baleira, na maioría dos casos vivenda ruinosa ou
pertencente aos bancos ou fondos voitres).
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Se analizamos este dato con perspectiva no tempo, decatámonos que estes delitos
sufriron un incremento notable durante os gobernos do PP:
 Delito de violación de morada 2013: 315; 2017: 327 condenas ao ano.
 Delito de usurpación ben inmoble 2013: 1.669; 2017: 6.757 condenas ao
ano. Mentres que esta cifra diminúe dende que o Partido Socialista goberna
este país.
 Delito de violación de morada 2018: 285 ; 2019: 238 condenas ao ano.
 Delito de usurpación ben inmoble 2018: 6.028; 2019: 4.687 condenas ao
ano.
En Galicia a incidencia deste delito é aínda menor, no ano 2019 este tipo de
delitos supuxo unicamente o 0,16 % do total das infraccións penais (129 casos).
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Na Coruña rexistráronse 54 ocupacións ilegais, 40 en Pontevedra, e 7 en Ourense
e Lugo.
Isto fainos chegar a varias conclusións, a primeira é que non existe un problema
social coa ocupación de vivenda habitada no noso país, xa sexa 1ª ou 2ª
residencia.
Pola contra en relación á ocupación de vivenda baleira, e a pesar da baixada de
casos no ano 2019, si se aprecia no tempo un incremento na ocupación, sen que
chegue por suposto a ser preocupante.
Os motivos obxectivos que xustifican este incremento na ocupación producida
durante os anos de goberno do PP tanto a nivel nacional como autonómico, son a
falta de políticas públicas en materia de vivenda, e o recorte de medidas sociais
que axuden a familias en risco de exclusión social a facer fronte aos gastos
derivados do uso ou adquisición dunha vivenda.
Pola contra a baixada destes datos dende que o Partido Socialista chegou ao
Goberno xustifícase polo incremento de axudas sociais, e de medidas coma o
IMV, axudas ao aluguer ou para facer fronte aos consumos.
En Galicia, preto de 230.000 vivendas, segundo datos do IGE, son a día de hoxe
vivendas baleiras, e delas máis do 25 % nas sete principais cidades, xustamente
alí onde a demanda de vivendas, é máis forte, especialmente para o alugueiro.
Faise pois preciso desenvolver medidas potentes que pasarán polo impulso
prioritario do parque público de vivenda en aluguer, por acadar unha xestión
moito máis eficiente do parque público de vivendas protexidas, co fomento do
mantemento e rehabilitación dos edificios, actuando sobre a cidade, aproveitando
o parque xa existente e avanzando na innovación en vivenda, implantando
modelos que se adecúen as necesidades da poboación nova e outros colectivos.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Que datos ten a Xunta de Galicia para afirmar que existe en Galicia un
problema real de ocupación?
2. Que relación existe entre ocupación e vivenda deshabitada?

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
11667

3. Que medidas pensan facer para evitar a ocupación de vivendas
desocupadas?
Pazo do Parlamento, 16 de outubro do 2020

Asdo.: Paloma Castro Rey
Luís Manuel Álvarez Martínez
Patricia Otero Rodríguez
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Paloma Castro Rey na data 15/10/2020 16:53:28
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 15/10/2020 16:53:36
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Patricia Otero Rodríguez na data 15/10/2020 16:53:45
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Rosana Pérez Fernández, Carme González
Iglesias e Daniel Castro García, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta escrita, relativa á necesidade de
decretar un cese de actividade nos bancos marisqueiros que explotan a Agrupación de
Mariscadoras a Pé de Carril.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Agrupación de Mariscadoras a Pé de Carril están pasando unha difícil
situación como consecuencia da redución drástica da produción dos bancos
marisqueiros que traballan.
No inverno pasado, houbo toda unha serie de temporais que danaron de moita
consideración os recursos dos bancos marisqueiros dos Lombos do Ulla e da praia
Compostela-A Concha. No primeiro producise unha mortaldade do 82% na ameixa fina,
97% no berberecho e do 78% na ameixa xapónica. No banco da praia Compostela-A
Concha a mortaldade da ameixa babosa foi do 98%, do berberecho do 76% e da
xapónica do 45%.
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O recente temporal Alex, veu a agravar a situación até facela insostíbel. Nos
bancos da praia Compostela-A Concha producise un novo dano sobre o recurso
marisqueiro pola acción combinada da acumulación de algas e o movemento dos fondos
que orixinou un escalón a modo de muro ao longo de toda a praia.
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A consecuencia destes temporais temos que unha agrupación formada por 86
persoas leva meses sobrevivindo cun nivel de produción de pouco máis do 20%. Unha
agrupación que realizou un investimento de arredor de 80.000 euros en semente no
banco de Compostela-a Concha no obxectivo de poder centrar as vindeiras campañas,
fundamentalmente a do nadal, no mesmo; mais a realidade é que se encontran co
recursos minguado.
Diante desta situación teñen solicitado á Consellaría do Mar que decrete un cese
de actividade por un período de seis meses nos dous bancos que explotan para permitir
a recuperación dos mesmos. Non realizar este significaría unha sobre-explotación do
escaso recurso e hipotecar definitivamente as campañas futuras.

O BNG considera máis que xustificábel a demanda. A Consellaría do Mar ten
que poñerse do lado do sector cando ten problemas, como é o caso, e atender as súas
demandas, polo que se formulan as seguintes preguntas para resposta escrita:
- Vai atender a demanda da Agrupación de Mariscadoras a Pé de Carril de
proceder a un cese de actividade por un período de seis meses nos bancos marisqueiros
dos Lombos do Ulla e da praia Compostela-A Concha que explotan para permitir a
recuperación dos recursos marisqueiros nos mesmos, minguados pola altísima
mortaldade producida polos temporais do pasado inverno e do recente Alex?

CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
REXISTROkPXjRi9BB8
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- Coida que unha agrupación de mariscadoras pode subsistir cun nivel de
produción de arredor do 20%?
- Parécelle que as rendas que se derivan dese escaso nivel de produto se poden
considerar dignas?
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Santiago de Compostela, 15 de outubro de 2020

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Rosana Pérez Fernández
Carme González Iglesias
Daniel Castro García
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 15/10/2020 17:09:49

María do Carme González Iglesias na data 15/10/2020 17:09:59

Rosana Pérez Fernández na data 15/10/2020 17:10:08
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Daniel Castro García na data 15/10/2020 17:10:21
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Á Mesa do Parlamento
Carme González Iglesias, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López,
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 escrita, sobre as medidas de apoio previstas para os autónomos e as
autónomas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Despois de 6 meses de pandemia o colectivo de autónomos e autónomas está a
sufrir unha fonda crise que está levando a unha perda preocupante de traballos do
colectivo.
O impacto da crise da Covid-19 e as semanas de obrigado peche, son un golpe
que lles afecta de forma drástica e que pon en xaque o seu futuro nun contexto no que se
prevén meses nos que o consumo por parte das e dos usuarios será tamén moderado
pola constrición económica e a perda de postos de traballo.
Nesta situación, os seus ingresos foron escasos ou nulos, mais seguiron tendo
que pagar os gastos estruturais dos seus negocios (alugueiro, luz, auga, ...).

CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
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Con esta situación, atopámonos con que a gran perda de postos de traballo do
colectivo prognostícana para o outono, podendo levar, segundo algúns cálculos á perda
do 30% dos autónomos/as do País.
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Dende o Bloque Nacionalista Galego entendemos que é fundamental actuar con
urxencia para garantir a supervivencia dos pequenos negocios de Galiza e non
entendemos que a Xunta de Galiza non adopte ningún tipo de axuda directa como as
que están impulsando a maioría dos territorios, gobernados por diferentes forzas
políticas, e así garantir os postos de traballo dun colectivo que constitúe un piar da nosa
economía.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
- Cre o Goberno galego que no inmediato as medidas que tomou garanten a
supervivencia dos autónomos e autónomas?
- É consciente o Goberno galego de que a falta de liquidez dos negocios os está
levando ao peche?
- Ten previsto o Goberno galego axudas directas para autónomos e autónomas
que sexan compatibles coas do Estado ?
- Valora a Xunta de Galiza impulsar compensacións por “limitación de
actividade” para as que non poden reiniciar a súa actividade ou estean condicionadas
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por novas normas sanitarias ou de aforo?

Santiago de Compostela, 15 de outubro de 2020

Asdo.: Carme González Iglesias

2

11673

OFICINA PARLAMENTAR

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

Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Deputados e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 15/10/2020 17:23:30

María do Carme González Iglesias na data 15/10/2020 17:23:34
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Ramón Fernández Alfonzo na data 15/10/2020 17:23:40
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Á Mesa do Parlamento
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
escrita, relativa ás medidas a tomar para ofrecer unha atención sanitaria digna xs
veciñxs de Cambados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Atención Primaria foi unha das áreas máis prexudicadas pola política de
recortes orzamentarios da última década polo que se o seu reforzo era necesario antes da
pandemia, agora resulta imprescindíbel.
Esta pandemia ocasionada polo COVID-19 puxo ao límite o noso sistema
sanitario. Puxo en evidencia o preciso que é investir en saúde e as repercusión dos 11
anos de recortes aos que someteu o PP ao sistema sanitario.
A COVID 19, puxo de relevo que precisamos un sistema sanitario público forte,
cunha Atención Primaria reforzada como chave para a atención sanitaria, sen recortes,
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
CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
REXISTRO5f0GM6YxB5
Verificación:
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precisan en cada momento e estar ben dimensionado para abordar as emerxencias
sanitarias cando xurdan.
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Diante da pandemia a Xunta tomou a decisión de reducir drasticamente a
asistencia presencial, restrinxir consultas, probas diagnósticas e intervencións cirúrxicas
nos hospitais.
O Sergas estableceu que a relación da poboación cos Centros de Saúde pasara a
ser fundamentalmente telefónica, reducindo ao mínimo a atención presencial, mais o
que non fixo foi implementar medidas, medios e persoal para que esa decisión non
afectara á calidade asistencial, non supuxera déficits asistenciais.
E ao non facelo son moitas dificultadas tanto xs profesionais para poder prestar
a asistencia sanitaria como no acceso da poboación á mesma.
Á situación de sobrecarga de traballo que padecían xs profesionais da Atención
Primaria previa ao coronavirus fóronlle engadindo tarefas de diagnóstico, seguimento,
illamento, identificación por coronavirus e funcións de rastrexo.
O persoal dos centros desbordado pola burocracia, os rastrexos, as probas e as
demandas dunha poboación, angustiada pola pandemia e polas dificultades de acceso á
actividade sanitaria.
Xs profesionais de Atención Primaria non poden estar en primeira liña de
choque fronte ao virus vendidxs
A poboación non pode estar atendida sen profesionais suficientes, nin medidas

CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
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de protección.
O persoal está soportando inxustamente, as queixas e o malestar da veciñanza
frustrada e preocupada polas dificultades de acceso á asistencia.
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Cando hai un único responsábel, é a Xunta, cuxa actuación resúmese en non
realizar previsión, nin planificación, nin anticipación.
A situación que se describe pode exemplificarse en centros de saúde concretos
como é o caso do de Cambados, onde xa houbo episodios de tensión onde tiveron que
intervir forzas do orde. Neste centro de saúde están prestando a atención sanitaria cun
cadro de persoal manifestamente insuficiente. Dúas ILTs de facultativxs de longa
duración que non están cubertas, unha xubilación que tampouco, ausencias cubertas só
cunhas poucas horas; téndose dado a situación de catro médicxs atendendo a demanda
de nove.
Unha sobrecarga da

atención telefónica e da carga burocrática: teléfonos

colapsados, o persoal administrativo, xs celadorxs ao límite, soportando unha presión
tremenda, é imposíbel xestionar tanta chamada como a que se produce.
As consecuencias son as previsíbeis, escasísimos profesionais, que están ao
límite, cun esgotamento físico e mental insoportábel, listas de espera de semanas,
incluso para unha consulta telefónica, doentes crónicos descompensados (persoas
hipertensas, diabéticas, con cardiopatías, problemas renais, controis de saúde de
pediatría con moitas demoras) persoas facendo cola á intemperie para acceder aos
centros.

CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
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Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta escrita:
- Coida a Xunta de Galiza que xs veciñxs de Cambados están recibindo unha
atención sanitaria digna con demoras de semanas para poda que lle concedan cita?
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- Vai dotar ao centro de saúde de Cambados de todo o persoal preciso, cubrindo
todas ausencias con contratos estábeis durante a totalidade do tempo das mesmas, para
poder prestar unha atención sanitaria digna?
- Que accións vai realizar a Xunta para activar a atención presencial no Centro
de Saúde de Cambados, para dar resposta ás demandas de atención pola COVID 19,
mais tamén ao resto das patoloxías e rematar coas listas de espera; tomando todas as
medidas de prevención de contaxios precisos, para garantir unha atención sanitaria
digna á poboación?
- Vai establecer protocolos claros e unificados para a atención presencial de
doentes para toda a Atención Primaria?
- Que accións vai realizar para garantir a atención telefónica sen demoras, co
aumento e mellora da rede, dotación do número de profesionais precisos para responden
ao aumento exponencial da demanda?

Santiago de Compostela, 15 de outubro de 2020

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
REXISTRO5f0GM6YxB5
Verificación:
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Olalla Rodil Fernández
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 15/10/2020 17:42:37

Iria Carreira Pazos na data 15/10/2020 17:42:40
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Olalla Rodil Fernández na data 15/10/2020 17:42:54
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez, Paulo Ríos Santomé e Luis Bará
Torres, 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 escrita, sobre a disposición da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de incluír no novo Plan de Vivenda 20212025 medidas orientadas a intervir e reducir os prezos do mercado inmobiliario
de alugueiro.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 6 de outubro a Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda compareceu na cámara galega para anunciar as liñas do próximo Plan de
Vivenda para o período 2021-2025. Na súa intervención, a Conselleira anunciou
que un dos obxectivos deste Plan era o de fomentar o alugueiro. Non obstante, á
hora de relatar as medidas concretas que ía impulsar o novo Plan, non se
atopaban entre elas ningunha orientada a facilitar o acceso aos alugueiros.
Na actualidade, o principal problema no acceso á vivenda atópase no
CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
REXISTROIyoVb6t7e6
Verificación:
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aumento desorbitado que sufriron os prezos do alugueiro nos últimos anos. Este
aumento xeneralizado dos prezos do aluguer impactou en todo o país, pero con
especial incidencia nas áreas máis urbanas. Entre 2014 e 2020 o prezos medios
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dos alugueiros incrementáronse entre un 15% e un 20% en Ferrol, Ourense,
Santiago, Lugo e Pontevedra, até un 22% en Vigo e un 31% na Coruña.
Segundo os datos do INE, en 2018 o 26,8% dos fogares dedicaban máis
dun 30% dos ingresos ao pagamento do aluguer da vivenda principal. Se temos
en conta que dende 2018 até a actualidade os prezos do alugueiro nas principais
cidades galegas aumentaron entre un 4 e un 11%, podemos deducir que, na
actualidade, a porcentaxe de ingresos que dedican os fogares galegos ao
pagamento do aluguer poderían ser incluso superiores aos que revelaba o INE
para 2018.
Resulta evidente que unha das chaves fundamentais para facilitar o acceso
á vivenda debe ser a redución da porcentaxe dos ingresos dedicados ao
pagamento do aluguer.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
-Considera a Xunta de Galiza intervir con políticas públicas activas sobre
o mercado inmobiliario co fin de rebaixar a actual burbulla do alugueiro?
-Que valoración fai a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
REXISTROIyoVb6t7e6
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Vivenda dos actuais prezos medios de alugueiro en Galiza?
-Vai incluír a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
algunha medida orientada a reducir os prezos no mercado do alugueiro no novo
Plan de Vivenda 2021-2025?
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-Como se concreta o anuncio da Consellería de aposta polo alugueiro, nas
medidas anunciadas para o novo Plan de Vivenda 2021-2025?
-Está nos plans da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
debater na cámara e acordar co resto de formacións políticas o próximo Plan de
Vivenda 2021-2025 previamente á súa publicación?

Santiago de Compostela, 15 de outubro de 2020

Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
Paulo Ríos Santomé
Luis Bará Torres
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Alexandra Fernández Gómez na data 15/10/2020 17:44:25

Paulo Ríos Santomé na data 15/10/2020 17:44:30
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REXISTROIyoVb6t7e6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 15/10/2020 17:44:47
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Pablo Arangüena Fernández, Paloma Castro Rey e Patricia Otero Rodríguez,
deputado e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita.
Nun comunicado emitido o xoves 8 polo concello de Pontedeume sinalábase que
polo menos dende a mañá do día 6 de outubro as augas do río Eume baixan
completamente turbias, cunha cor e textura que parece deberse a algún tipo de
vertido, feito que foi trasladado inmediatamente a Augas de Galicia. A situación
empeorou nos días seguintes, ata prohibirse o consumo de auga nese concello
dende o día 10.
A conselleira de Infraestruturas personouse no lugar o martes 13, 7 días despois
dos vertidos, para anunciar a instalación dunha barreira anticontaminante no
punto de captación das augas para consumo do concello, medida que é vistosa
ante a prensa (aparéntase que se fai algo e permítese facer unha foto) pero
ineficaz, dado que a barreira é un dispositivo mecánico que pode ser útil para
evitar a propagación de fuel –na medida en que o fuel tende a flotar e
solidifícase- pero non para evitar a contaminación suspendida na auga.
Diversos colectivos ecoloxistas denuncian dende hai moitos anos que os lodos
acumulados no fondo do encoro do Eume son un enorme perigo potencial para o
parque natural das Fragas do Eume, que é un dos 6 que ten Galicia, así como para
unha ría de tan alto valor ecolóxico, pesqueiro, marisqueiro e turístico como a de
Ares, dado que poden conter todo tipo de materiais e sustancias tóxicas asociadas
a contaminación que vén de augas enriba do encoro, incluíndo as derivadas de
décadas de actividade mineira e industrial.
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No día de onte a Xunta declarou a situación de “emerxencia”, segundo informou
á prensa, coa intención de recuperar a calidade das augas do Eume, ademais de
anunciar a creación dunha comisión. A conselleira tamén dixo que a situación lle
parecía “intolerable”.
O Concello de Pontedeume denunciou ante a Xunta e o Ministerio de Transición
Ecolóxica a situación.
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Por outra banda, o 30 de decembro de 2020 remata o prazo do pacto ambiental
asinado pola Xunta da Galicia en 2005 e que inclúe entre os seus obxectivos a
modernización das infraestruturas hidroeléctricas para a "recuperación ambiental
do río Eume”.
Cómpre lembrar que durante as últimas décadas, colectivos ecoloxistas e de
pescadores denunciaron reiteradamente o incumprimento da obriga de manter o
caudal ecolóxico por parte de Endesa, que mantivo practicamente seco un tramo
de 4 quilómetros do río dentro do espazo do parque, ante a pasividade da Xunta.
Finalmente, o río Eume non soamente proporciona auga ás poboacións da súa
ribeira senón que é esencial como cerne do parque das Fragas do Eume, dado que
o principal valor ecolóxico dese parque, segundo tanto publicita a Xunta e a pesar
das múltiples agresións que leva décadas sufrindo, é o de ser o bosque atlántico
de ribeira mellor conservado de Europa, e un bosque de ribeira dificilmente pode
estar ben conservado se o río do que depende está contaminado.
Ante esta situación o deputado e as deputadas que asinan solicitan en resposta
escrita contestación ás seguintes preguntas:
1ª) Determinou a Xunta cal é o estado das augas do río augas abaixo do encoro
do Eume e as causas dese estado?
2ª) Que medidas adoptou ou vai adoptar para garantir que se normaliza o estado
das augas do Eume tanto dende o punto de vista ecolóxico como para o seu
consumo?
3ª) Determinou a Xunta que consecuencias ten o estado das augas do Eume para
un parque como é o das Fragas do Eume que está conformado en torno a ese río,
do que dependen os seus valores ecolóxicos como ecosistema formado polo río e
o bosque de ribeira que o rodea?
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4ª) Hai algún expediente sancionador en marcha por causa da contaminación do
río?
5ª) Abriuse algún expediente sancionador a Endesa dende a creación do parque
en 1997 a causa de vertidos ó río ou do incumprimento do caudal ecolóxico.
6ª) Afectan xa ou presentan risco os lodos depositados no encoro do Eume dende
o punto de vista do estado ecolóxico do parque ou da saúde das persoas que
viven augas abaixo?
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7ª) Que plans ten a Xunta para garantir a restauración ambiental do encoro e da
súa contorna despois de 60 anos de lucrativa explotación da concesión hidráulica
por parte de Endesa?
8ª) Que medidas levou a cabo ou está previsto que leve a cabo Endesa no marco
do acordo coa Xunta para restaurar o río Eume?
Pazo do Parlamento, 15 de outubro de 2020

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 15/10/2020 17:23:01
Paloma Castro Rey na data 15/10/2020 17:23:19
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Patricia Otero Rodríguez na data 15/10/2020 17:23:31
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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 por escrito.
Galicia tivo un forte desenvolvemento eólico dende o ano 1997 ata o 2008 grazas
a existencia de recurso eólico no noso territorio e a un marco regulador que
favoreceu a implantación de centrais eólicas.
Coa entrada no goberno do PP de Alberto Núñez Feijóo, chegou a falla de aposta
polo sector, unido á inseguridade xurídica creada polo novo goberno da Xunta de
Galicia, todo isto sumado isto ás políticas de bloqueo ás enerxías renovables que
levaron a cabo dende o Goberno do Estado baixo a Presidencia de Mariano
Rajoy, chegou a paralización do crecemento do sector eólico ata o ano 2018.
Dende o ano 2009 ata o 2018, ambos incluídos foron instalados 277 MW. Esto
supuxo unha perda millonaria na inversión en Galicia e a creación de miles de
postos de traballo.
No ano 2019, volveu a Galicia o crecemento da potencia instalada en parques
eólicos, con 415,24 MW e 18 parques novos, case o dobre do instalado nos 10
anos anteriores e no 2020 chegarase a preto dos 4.000 MW no noso territorio.
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As previsións para o decenio 2020-2030 apuntan a que se construirán uns 4.500
MW novos, o que suporá máis do dobre da potencia instalada actualmente.
O éxito da instalación desa potencia eólica, foi resultado dun marco regulatorio
moi determinado, sobre todo a declaración de utilidade pública para os proxectos
e a afectación dos terreos, que foi determinante nos distintos procesos de
expropiación, este marco regulatorio tivo aspectos positivos, pois incrementou a
capacidade instalada e axudou a loitar contra o cambio climático, pero non
estableceu un marco suficiente para que os afectados, comunidades rurais, de
montes e concellos recibiran os beneficios económicos desta afectación
medioambiental e social e a capacidade para implantación e a inversión necesaria
en restauración do territorio afectado.
A regulación da Xunta de Galicia contemplaba que os beneficios da eólica
debían ser repartidos, a través de plans industriais ou dun plan de fomento da
enerxía solar, pero moitos dos operadores carecían de plan industrial e outros non
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realizaron as achegas para ese fomento da enerxía solar. A Xunta de Galicia
contemplou certos beneficios comunitarios, de maneira indirecta, pero finalmente
non exerceu a súa función fiscalizadora ante os incumprimentos das empresas.
Isto derivou en conflitos sociais e medioambientais, como figura no propio
informe da Valedora do Pobo presentado fai poucas datas e as mobilizacións
sociais que existen polos concellos afectados e polo que compre actuar.
Nestes momentos no que o sector está a experimentar un relanzamento, para o
Grupo Parlamentario Socialista é importante non repetir os erros cometidos no
pasado e modificar o marco normativo para que veciñanza, comunidades e
concellos reciban a compensación axeitada pola instalación dos parques no seu
territorio.
Polos motivos expostos, o deputado e a deputada que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
Considera o Goberno galego que co relanzamento do sector eólico,
1. É suficiente a repercusión económica que reciben as comunidades rurais
pola afectación social e medioambiental do seu territorio?
2. Debera establecer os tipos de gravame nos máximos permitidos para os
impostos de xestión municipal vinculados coa actividade eólica e a
utilización integra do Canon Eólico para actuar sobre as melloras na
contorna dos parques?
3. Debera modificar a normativa actual para establecer que o canon eólico
sexa establecido pola potencia instalada do parque eólico?
4. Debera introducir protocolos de intercambio de información cos actores
locais para maximizar o impacto económico no territorio afectado
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Pazo do Parlamento, 15 de outubro do 2020

Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 15/10/2020 17:59:56
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María Leticia Gallego Sanromán na data 15/10/2020 18:00:08
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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 por escrito.
Galicia tivo un forte desenvolvemento eólico dende o ano 1997 ata o 2008 grazas
a existencia de recurso eólico no noso territorio e a un marco regulador que
favoreceu a implantación de centrais eólicas.
Coa entrada no goberno do PP de Alberto Núñez Feijóo, chegou a falla de aposta
polo sector, unido á inseguridade xurídica creada polo novo goberno da Xunta de
Galicia, todo isto sumado isto ás políticas de bloqueo ás enerxías renovables que
levaron a cabo dende o Goberno do Estado baixo a Presidencia de Mariano
Rajoy, chegou a paralización do crecemento do sector eólico ata o ano 2018.
Dende o ano 2009 ata o 2018, ambos incluídos foron instalados 277 MW. Esto
supuxo unha perda millonaria na inversión en Galicia e a creación de miles de
postos de traballo.
No ano 2019, volveu a Galicia o crecemento da potencia instalada en parques
eólicos, con 415,24 MW e 18 parques novos, case o dobre do instalado nos 10
anos anteriores e no 2020 chegarase a preto dos 4.000 MW no noso territorio.
As previsións para o decenio 2020-2030 apuntan a que se construirán uns 4.500
MW novos, o que suporá máis do dobre da potencia instalada actualmente.

CSV: BOPGDSPGoW0bJYGBn3
REXISTROy7GsUPWQP3
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O éxito da instalación desa potencia eólica, foi resultado dun marco regulatorio
moi determinado, sobre todo a declaración de utilidade pública para os proxectos
e a afectación dos terreos, que foi determinante nos distintos procesos de
expropiación, este marco regulatorio tivo aspectos positivos, pois incrementou a
capacidade instalada e axudou a loitar contra o cambio climático, pero introduciu
desigualdades na negociación e unha falla de transparencia cara os propietarios,
comunidades rurais e concellos.
En moitos lugares o éxito no crecemento da instalación de parques eólicos, foi
consecuencia da falla de oposición social, derivada dunha alta participación
comunitaria e individual, pero en Galicia conseguiuse levar a cabo sen dita
participación, causando co tempo conflitos sociais e medioambientais, como
figura no propio informe da Valedora do Pobo presentado fai poucas datas e as
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mobilizacións sociais que existen polos concellos afectados e polo que compre
actuar.
Nestes momentos no que o sector está a experimentar un relanzamento, para o
Grupo Parlamentario Socialista é importante non repetir os erros cometidos no
pasado, equilibrando a negociación entre as empresas promotoras e os
propietarios, nun proceso transparente que sexa unha ferramenta máis para loitar
contra o despoboamento do noso rural.
O marco regulador concede ao promotor a posibilidade de camiñar cara a
expropiación, coa solicitude de declaración de utilidade pública dos parques,
incidindo negativamente sobre os propietarios na negociación sobre as rendas que
lles pagan, ademais a administración autonómica non fomenta mecanismos de
transparencia e información cara os propietarios, comunidades locais e concellos.
Polos motivos expostos, o deputado e a deputada que asinan formulan as
seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
1. Cree o Goberno galego que co marco regulatorio actual, os concellos, as
comunidades rurais e de montes e a veciñanza en xeral está informada e
asesorada para poder negociar con garantías cos promotores eólicos?
2. Creen na necesidade de fomentar un contrato tipo e unha base pública de
información dos prezos alcanzados nas negociacións?
3. Ve necesario fomentar fórmulas de negociación entre propietarios e
promotores, previas ao inicio dun procedemento expropiatorio, co fin de
favorecer unha negociación equilibrada?

Pazo do Parlamento, 15 de outubro do 2020
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Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 15/10/2020 18:01:47
María Leticia Gallego Sanromán na data 15/10/2020 18:01:57
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OFICINA PARLAMENTAR

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
Alexandra Fernández Gómez, Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo
Sobral e Daniel Castro García, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta escrita, relativa ao aumento das
prazas no Mestrado Universitario en Profesorado na Universidade de Vigo para o curso
2020/2021.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O curso universitario 2020/2021 iniciouse na Universidade de Vigo cun
aumento de matriculacións que o propio reitor, Manuel Reigosa, atribúe á preferencia de
grande parte do alumnado por non marchar estudar fóra e facelo nas universidades máis
próximas.
En cuanto aos datos de novos ingresos en titulacións de mestrado, rexistráronse
un total de 3953 solicitudes de preinscrición, e no primeiro prazo de matrícula
formalizáronse 1283, para un total de 1811 prazas ofertadas. Así, este curso comezou
con máis matriculacións do que en anos anteriores, polo que a Consellería debería
adecuar as prazas a este aumento da demanda contribuíndo a fortalecer as universidades
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públicas galegas, e máis nun contexto onde as dificultades na mobilidade lle impiden a
moitos alumnos e alumnas atoparen outras alternativas.
Especialmente grave é a situación no mestrado Universitario en Profesorado na
Universidade de Vigo, con grande desequilibrio entre a oferta e a demanda: para un
total de 2215 peticións, a oferta foi de tan só 280 prazas, o que supón que apenas o
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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

12,64 % do alumnado inscrito pode optar a cursar este mestrado. Esta situación
reprodúcese nos tres campus da Universidade de Vigo: no Campus de Vigo ofertáronse
160 prazas en 7 mestrados para 1.700 peticións; no Campus de Ourense ofertáronse 72
prazas en 4 mestrados para 313 peticións e no Campus de Pontevedra ofertáronse 48
prazas en 3 mestrados para 202 peticións.
Ante este déficit de prazas no Mestrado Universitario en Profesorado, a
Universidade de Vigo amosouse disposta a aumentar o número de prazas ofertadas,
mais non obtivo unha resposta favorable por parte da Xunta. A negativa da Xunta está
facendo con que moitos alumnos se vexan obrigados a optar pola universidade privada,
co que iso supón de criba en función da renda e de aumento das desigualdades do
alumnado, así como a merma da calidade formativa do futuro profesorado.
O aumento das plantillas de profesorado e a redución das ratios de profesorado
por alumno nos centros de ensino público son necesidades que veñen de vello, e esta
situación vese agora agravada pola actual pandemia. É por iso que, máis que nunca, a
formación do profesorado debería ser un obxectivo fundamental para fortalecer a
educación pública.

Por todo o anteriormente exposto formúlanse as seguintes preguntas para
resposta escrita:
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- Coñece a Xunta a situación de falta de prazas ofertadas no Mestrado
Universitario en Profesorado na Universidade de Vigo?
- Como valora a Xunta a situación de falta de prazas ofertadas no Mestrado
Universitario en Profesorado na Universidade de Vigo?

2
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- Considera a Xunta aumentar o número de prazas ofertadas co fin de garantir ao
alumnado a posibilidade de formarse como docente dentro do sistema universitario
público galego?

Santiago de Compostela, 15 de outubro de 2020

Asdo.: .: Alexandra Fernández Gómez
Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 15/10/2020 18:10:23

Mercedes Queixas Zas na data 15/10/2020 18:10:38
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Daniel Castro García na data 15/10/2020 18:10:51

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 15/10/2020 18:11:02
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Á Mesa do Parlamento

Pablo Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.
O combate contra a inesperada e terrible pandemia do covid-19 impón unha serie
de obrigas e prohibicións á cidadanía, determinadas por normas administrativas,
e a correspondente potestade sancionadora no caso de incumprimento.
Estando a competencia de xestión sanitaria en mans das CC.AA dende hai
décadas, polo menos as seguintes CC.AA emitiron os correspondentes decretoslei asumindo a competencia sancionadora e clarificando o réxime xurídico de
infraccións e sancións: Valencia, Cataluña, Baleares, Andalucía e Navarra.
A maior afondamento, Cataluña aprobou unha norma na que se atribúe a
competencia sancionadora, pero permite aos Concellos solicitar a transferencia
de esta competencia.
Soamente Canarias resolveu que a competencia para sancións leves sería dos
Concellos pero hai que ter en conta que ten unha configuración territorial
diferente, a través dos Cabildos.
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Un informe da Avogacía do Estado de Galicia de 7 de agosto (consultivo
530/2020) determina –con referencia a outro informe da Avogacía do Estado a
nivel central- que a competencia sancionadora correspóndelle á Xunta de Galicia.
Así, literalmente di que “A la luz de todo lo anterior, esta Abogacía del Estado
INFORMA en el sentido de que, tanto por razones de conveniencia para la
adecuada cooperación y coordinación entre administraciones como por razones
competenciales de instrucción y resolución de los procedimientos así iniciados,
las denuncias por hechos infractores de disposiciones de salud pública
reguladoras de la desescalada derivada del covid 19 deberían dirigirse
preferentemente a la administración autonómica”.
Se os motivos xurídicos están claros no informe da Avogacía do Estado, os
motivos prácticos para que a Xunta regule, asuma e xestione a competencia
sancionadora en materia de covid-19 son moi variados: dende que a Xunta ten
asumida a xestión da sanidade dende hai décadas, pasando por que as
capacidades da administración autonómica son enormemente superiores ás dos
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concellos –desbordados nesta pandemia pola necesidade de asumir novas
competencias impropias para as que non teñen recursos, como a desinfección,
asistencia social, etc, etc- ata evitar que cada concello aplique sancións diferentes
ou tratar de homoxeneizar a loita contra os comportamentos incívicos que poñen
en risco a saúde de todos ou evitar arbitrariedades por parte de concellos que
atendendo á proximidade cos infractores pretendan facer a “vista gorda” por
motivos alleos á legalidade.
Non obstante, a Xunta non adoptou a competencia nin desenvolveu un réxime
sancionador para Galicia senón que parece ser que pretende que os concellos
asuman esa competencia e se ocupen da súa xestión, sen que a día de hoxe exista,
incomprensiblemente, a menor seguridade xurídica na materia a pesar de que
levamos máis de medio ano nesta situación.
Por iso o deputado e a deputada que asinan solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:
1ª) Vai a Xunta de Galicia a asumir a competencia sancionadora en materia de
sancións das infraccións derivadas das obrigas e prohibicións do Covid19 como
fixeron outras CCAA?
2ª) Vai a Xunta de Galicia a dotar de seguridade xurídica á sociedade galega
nesta materia como fixeron outras CCAA mediante a aprobación da
correspondente normativa?
Pazo do Parlamento, 15 de outubro de 2020

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 15/10/2020 18:20:23
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Paloma Castro Rey na data 15/10/2020 18:20:39
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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 por escrito.
Galicia tivo un forte desenvolvemento eólico dende o ano 1997 ata o 2008 grazas
a existencia de recurso eólico no noso territorio e a un marco regulador que
favoreceu a implantación de centrais eólicas.
Coa entrada no goberno do PP de Alberto Núñez Feijóo, chegou a falla de aposta
polo sector, unido á inseguridade xurídica creada polo novo goberno da Xunta de
Galicia, todo isto sumado isto ás políticas de bloqueo ás enerxías renovables que
levaron a cabo dende o Goberno do Estado baixo a Presidencia de Mariano
Rajoy, chegou a paralización do crecemento do sector eólico ata o ano 2018.
Dende o ano 2009 ata o 2018, ambos incluídos foron instalados 277 MW. Esto
supuxo unha perda millonaria na inversión en Galicia e a creación de miles de
postos de traballo.
No ano 2019, volveu a Galicia o crecemento da potencia instalada en parques
eólicos, con 415,24 MW e 18 parques novos, case o dobre do instalado nos 10
anos anteriores e no 2020 chegarase a preto dos 4.000 MW no noso territorio.
As previsións para o decenio 2020-2030 apuntan a que se construirán uns 4.500
MW novos, o que suporá máis do dobre da potencia instalada actualmente.
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O éxito da instalación desa potencia eólica, foi resultado dun marco regulatorio
moi determinado, sobre todo a declaración de utilidade pública para os proxectos
e a afectación dos terreos, que foi determinante nos distintos procesos de
expropiación, este marco regulatorio tivo aspectos positivos, pois incrementou a
capacidade instalada e axudou a loitar contra o cambio climático, pero non
establece mecanismos para unha maior participación de propietarios,
comunidades rurais e concellos.
En moitos lugares o éxito no crecemento da instalación de parques eólicos, foi
consecuencia da falla de oposición social, derivada dunha alta participación
comunitaria e individual, pero en Galicia conseguiuse levar a cabo sen dita
participación, causando co tempo conflitos sociais e medioambientais, como
figura no propio informe da Valedora do Pobo presentado fai poucas datas e as
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mobilizacións sociais que existen polos concellos afectados e polo que compre
actuar.
Nestes momentos no que o sector está a experimentar un relanzamento, para o
Grupo Parlamentario Socialista é importante non repetir os erros cometidos no
pasado, dotando aos propietarios, comunidades rurais e de montes de capacidade
para incidir na planificación e desenvolvemento eólico e fórmulas para
autoxestionar o recurso do vento, que si existen noutros países.
Compre traballar entre todos para introducir mecanismos que fagan posible esta
capacidade de planificación e desenvolvemento co estudo de recuperar figuras
que existiron na normativa e o estudo doutros novos, aproveitando a experiencia
doutros países.
Polos motivos expostos, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta:
Considera o Goberno galego que co relanzamento do sector eólico, debera
introducir mecanismos que fagan posible a capacidade de planificación e
desenvolvemento eólico con figuras que existiron na normativa e o estudo doutras
novas, aproveitando a experiencia doutros países?

Pazo do Parlamento, 15 de outubro do 2020

Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 15/10/2020 18:26:19
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María Leticia Gallego Sanromán na data 15/10/2020 18:26:28
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
PR RWEB01
NÂº SaÃ-da 2020/1419134
Data
15/10/2020 14:30

En relación coa pregunta con resposta Escrita número: 1017, formulada polo Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a iniciativa de dona Noa Díaz Varela e dona
Isaura Abelairas Rodríguez, sobre “a valoración das denuncias referidas á
manipulación informativa na CRTVG durante o estado de alarma xerado pola
pandemia da covid-19, así como no período de precampaña e campaña
electoral”, (publicada no BOPG número 11 do 4 de setembro de 2020), teño a honra
de enviarlle, para así dar cumprimento ao previsto no artigo 157 do Regulamento do
Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Secretaría Xeral de Medios,
que ten o seguinte contido:
“Esta pregunta xa foi contestada na Comisión de control da CRTVG polo director xeral
de dita Corporación.
Lembrar, unha vez máis, que a Xunta de Galicia está obrigada a respectar a
autonomía e independencia da Corporación Radio e Televisión de Galicia, tal como
establece a Lei 9/2011, polo que non fai valoracións sobre cuestións que son de
exclusiva competencia da CRTVG”.
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O que lle remito para o seu coñecemento e inserción no Boletín Oficial do Parlamento
de Galicia, de acordo co previsto no artigo 65 e concordantes do Regulamento vixente.
Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
(ASINADO DIXITALMENTE)

Sr. presidente do Parlamento de Galicia
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS
INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS a las
15/10/2020 14:30:47

Asinado dixitalmente por:
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DIRECCIÓN XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E PARLAMENTARIAS na data 15/10/2020 14:30:47

11700

XI lexislatura. Número 34. 22 de outubro de 2020

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

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

1.1. PROCEDEMENTOS DE NATUREZA NORMATIVA
1.1.1. NORMAS APROBADAS

1.1.2. PROPOSTAS DE NORMAS

1.2. PROCEDEMENTOS ESPECIAIS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
1.2.1. INVESTIDURA

1.2.2. MOCIÓN DE CENSURA

1.2.3. CUESTIÓN DE CONFIANZA

1.3. PROCEDEMENTOS DE CONTROL E IMPULSO

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

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

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

1.3.5. MOCIÓNS

1.3.6. PROPOSICIÓNS NON DE LEI

1.3.7. OUTRAS PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN E ACORDOS

1.3.8. PROCEDEMENTOS DE CONTROL ECONÓMICO E ORZAMENTARIO

1.4. PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN

1.4.1. INFORMACIÓNS REMITIDAS POLA XUNTA DE GALICIA

1.4.2. SOLICITUDES DE COMPARECENCIA

1.4.3. INTERPELACIÓNS
1.4.4. PREGUNTAS

1.4.5. RESPOSTAS A PREGUNTAS

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

1.5. PROCEDEMENTOS RELATIVOS A OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS

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

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

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

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

4.2.

CORRECCIÓNS DE ERROS
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