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Admisión a trámite

ı 7071 (11/POP-000836)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis
Sobre os informes con que conta a Xunta de Galicia para a concentración sanitaria no Centro de
Saúde de Fingoi, en Lugo
24502

ı 7072 (11/POP-000837)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre as pautas, recomendacións ou directrices da Consellería de Cultura, Educación e Universidade
respecto da organización dos espazos especíﬁcos en que se desenvolven as ensinanzas de formación profesional, de forma que se convertan en talleres seguros
24504

ı 7073 (11/POP-000838)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do programa Educa en Dixital
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ı 7074 (11/POP-000839)

24506

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a necesidade de revisión dos protocolos educativos para previr, detectar e corrixir o acoso
escolar e ciberacoso, garantir a igualdade, a non-discriminación e a liberdade de identidade de xénero, así como a prevención, detección e intervención do risco suicida no ámbito educativo 24508

ı 7075 (11/POP-000840)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a cantidade que se dedicou exclusivamente a gastos educativos con cargo ao Fondo Covid19 recibido do Goberno do Estado
24510

24468
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ı 7076 (11/POP-000841)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre os motivos que levaron a facer unha modiﬁcación á baixa do programa 451B, Acceso á vivenda, do orzamento da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
24512

ı 7077 (11/POP-000842)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre o impacto que tivo sobre os colectivos potencialmente beneﬁciarios a modiﬁcación á baixa
do programa 451B, Acceso á vivenda, do orzamento da Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Vivenda
24514

ı 7078 (11/POP-000843)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre os motivos polos que non se executou a totalidade da cantidade destinada á partida 451A,
Fomento da rehabilitación e da calidade da vivenda, do orzamento da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda no ano 2019
24516

ı 7079 (11/POP-000844)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre o impacto que tivo o feito de deixar sen executar a totalidade da cantidade destinada á partida 451A, Fomento da rehabilitación e da calidade da vivenda, do orzamento da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda no ano 2019
24518

ı 7098 (11/POP-000845)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre os criterios empregados polo Goberno galego para establecer os convenios de colaboración
con determinados concellos galegos na décima lexislatura
24520
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ı 7099 (11/POP-000846)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego a propósito dos obxectivos acadados coas subvencións convocadas pola Resolución da Axencia Turismo de Galicia, do 19 de novembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións
a entidades locais para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas no medio rural
24522

ı 7100 (11/POP-000847)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre os criterios empregados polo Goberno galego para establecer os convenios de colaboración
entre a Consellería do Medio Rural e determinados concellos galegos no ano 2019
24524

24469
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ı 7101 (11/POP-000848)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre os criterios empregados pola entidade Augas de Galicia para establecer os convenios de colaboración con determinados concellos galegos na décima lexislatura
24526

ı 7102 (11/POP-000849)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego dos obxectivos acadados coa subvención convocada pola Orde da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 12 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan
subvencións para a creación e/ou mellora das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais, destinadas a concellos de Galicia
para o ano 2020
24528

ı 7103 (11/POP-000850)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre os criterios empregados pola Axencia Turismo de Galicia para establecer os convenios de colaboración con determinados concellos galegos na décima lexislatura
24530

ı 7104 (11/POP-000851)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre os criterios empregados pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza para establecer os convenios de colaboración con determinados concellos galegos no ano 2019
24532

ı 7105 (11/POP-000852)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da falta de execución da totalidade da cantidade destinada ás corporacións locais a través do programa 141A dos orzamentos xerais correspondentes
ao exercicio 2019
24534
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ı 7106 (11/POP-000853)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da baixa execución dos créditos consignados nos orzamentos da Xunta de Galicia para os anos 2016-2019 destinados ao Instituto Galego de Promoción
Económica
24536

ı 7107 (11/POP-000854)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis

24470
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Sobre a contía orzamentaria que vai achegar a Xunta de Galicia para acometer a recuperación do
parque do Pasatempo de Betanzos
24538

ı 7108 (11/POP-000855)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre o debate por parte do Goberno galego respecto da actualización do Pacto local galego no
seo da Comisión Galega de Cooperación Local
24540

ı 7109 (11/POP-000856)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre as propostas presentadas pola comisión creada no seo da Xunta de Galicia Next Generation
Galicia para participar nos fondos extraordinarios europeos Next Generation EU
24543

ı 7110 (11/POP-000857)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego respecto do incumprimento por parte da Administración autonómica das recomendacións feitas polo Consello de Contas nos seus informes de
fiscalización
24546

ı 7111 (11/POP-000858)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia do Plan estratéxico 2015-2020 sobre o obxectivo transversal 3: Dinamización demográﬁca
24549

ı 7112 (11/POP-000859)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a negociación entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias dun
novo sistema de repartición de transferencias non ﬁnalistas aos concellos galegos
24551
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ı 7114 (11/POP-000860)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre os criterios empregados polo Goberno galego para establecer os convenios de colaboración
entre a Axencia Galega de Infraestruturas e determinados concellos galegos na décima lexislatura
24554

ı 7121 (11/POP-000862)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre o impacto que tivo na cidadanía a fusión dos concellos de Oza dos Ríos e de Cesuras, no ano
2013, e a fusión dos concellos de Cerdedo e de Cotobade, no ano 2016, así como a súa contribución
á ﬁxación de poboación
24556

24471
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ı 7122 (11/POP-000863)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre a actividade do Observatorio do Solo Empresarial creado pola Xunta de Galicia

ı 7146 (11/POP-000864)

24557

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que levou a cabo o Goberno galego para acadar unha aplicación xusta dos
Plans do Carbón en Galicia
24559

ı 7149 (11/POP-000865)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 4 máis
Sobre a modiﬁcación do servizo de transporte entre os concellos de Vila de Cruces e Santiso coa
Coruña
24564

ı 7159 (11/POP-000866)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia para a declaración da Casa Cornide como ben
de interese cultural
24567

ı 7165 (11/POP-000867)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a estación depuradora de augas residuais do Polígono da Madanela de Melide

ı 7168 (11/POP-000868)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a publicidade dos datos relativos ao Censo de Vivenda Baleira

24570

24573

ı 7169 (11/POP-000869)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a previsión de elaborar unha cartografía cos datos do censo de vivenda baleira

24577

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a avaliación da situación do parque de vivenda baleira

24581
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ı 7170 (11/POP-000870)
ı 7171 (11/POP-000871)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís

24472
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Sobre as políticas que vai pór en marcha a Xunta de Galicia para intervir sobre o parque de vivenda
baleira
24585

ı 7173 (11/POP-000872)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a declaración como Ben de Interese Cultural da Ponte de Cruzul no Concello de Becerreá
24589

ı 7175 (11/POP-000873)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 4 máis
Sobre as medidas preventivas adoptadas por Renfe no tren da liña Ourense Santiago de Compostela
24592

ı 7182 (11/POP-000874)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a campaña de vacinación contra a covid-19 nas residencias de maiores e as previsións da
Xunta de Galicia ao respecto
24595

ı 7139 (11/POP-000875)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre a creación dun centro en Galicia para a competitividade e a I+D+i no almacenamento da enerxía
24598

ı 7185 (11/POP-000876)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
Sobre a renovación do órgano máximo de goberno do poder xudicial e o nomeamento do poder
xudicial en Galicia
24602

ı 7186 (11/POP-000877)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre o concerto ou convenio cos colexios profesionais da avogacía e de psicoloxía da prestación
do servizo de mediación familiar intraxudicial nos anos 2020 e/ou posteriores
24605
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ı 7187 (11/POP-000878)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a interrupción do servizo de abastecemento domiciliario de auga potable no Concello da Merca
24608

ı 7188 (11/POP-000879)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 5 máis
Sobre a existencia dun novo gromo de Covid-19 na Residencia Nosa Señora dos Miragres en Barbadás (Ourense)
24611

24473
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ı 7189 (11/POP-000880)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre o destino das achegas ofrecidas ás avogadas da quenda de oﬁcio

ı 7190 (11/POP-000881)

24614

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre a actual planta xudicial galega, nomeadamente en materia de violencia sobre a muller
24617

ı 7215 (11/POP-000882)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as cláusulas de igualdade na contratación pública galega

24620

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a necesidade dun novo modelo de ﬁnanciamento xusto para Galicia

24623

ı 7217 (11/POP-000883)
ı 7219 (11/POP-000884)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a satisfacción das demandas das plataformas de emigrantes retornados en relación coa tributación das súas pensións e ao cumprimento dos acordos plenarios na materia
24626

ı 7220 (11/POP-000885)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre as actuación que está a levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da situación das Pontes en
relación co peche da central térmica
24630

ı 7221 (11/POP-000886)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as carencias de atención da cirurxía pediátrica en Ourense
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ı 7222 (11/POP-000887)

24633

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións de rectiﬁcación da política económica que vai levar a cabo o Goberno galego
diante do impacto que provoca a medio e longo prazo a crise demográﬁca
24636

ı 7223 (11/POP-000888)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis

24474
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Sobre as actuacións que vai levar a cabo o goberno galego para que a nova fase de expansión do
sector eólico sexa compatible coas necesarias garantías sociais e ambientais para o noso país
24639

ı 7224 (11/POP-000889)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre actuacións para erradicar a fenda salarial e impedir o seu aumento co contexto da covid en
Galicia
24642

ı 7225 (11/POP-000890)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a responsabilidade da Xunta de Galicia no proceso de fusión das caixas favorecendo asemade
a súa investigación
24645

ı 7229 (11/POP-000891)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre o adiamento das consultas e revisións na unidade de traumatoloxía de Ourense e as consecuencias dunha detección tardía do incremento na desviación da columna vertebral nunha menor
24649

ı 7230 (11/POP-000892)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as pensións non contributivas

24653

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
Sobre os abusos do tren Avant e a supresión dos servizos coa desculpa da covid-19

24656

ı 7231 (11/POP-000893)
ı 7233 (11/POP-000894)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as necesidades do sector do pequeno e mediano comercio da Comunidade Autónoma de
Galicia
24660
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ı 7236 (11/POP-000895)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre a accesibilidade dos albergues da rede pública da Xunta de Galicia

24662

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre a accesibilidade e outras reforma no Albergue de Arca no concello do Pino

24664

ı 7238 (11/POP-000896)

24475
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ı 7240 (11/POP-000897)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre pregunta para a súa resposta oral en Pleno relativa ao sobrecusto que ten o Concello de Vilaboa neste inicio de curso escolar
24666

ı 7242 (11/POP-000898)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as partidas orzamentarias en relación coa aﬂuencia de turismo en Vilaboa

ı 7244 (11/POP-000899)

24668

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as medidas considera a Xunta de Galicia necesarias tomar para mellorar a atención de pediatría dos cativos e cativas de Vigo
24670

ı 7246 (11/POP-000900)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre os servizos de ﬁsioterapia e outras terapias que se viñan prestando no Centro San Rafael de Vigo
24673

ı 7248 (11/POP-000901)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre o novo plan galego de I+D+i

24675

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as medidas de apoio pata os sectores de tecnoloxía punteiros

24678

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as axudas para as medidas de dixitalización industrial

24680

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a apertura dos albergues públicos no ano 2021 como ano Xacobeo

24682

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as axudas ao Ifevi para que poida facer fronte aos seus gastos ﬁxos

24684

ı 7250 (11/POP-000902)
ı 7252 (11/POP-000903)

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 7254 (11/POP-000904)
ı 7256 (11/POP-000905)
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ı 7258 (11/POP-000906)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a execución das obras das estradas PO-363 e da PO-250

ı 7260 (11/POP-000907)

24686

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as colaboracións institucionais e coordinación entre as diferentes administracións no actual
contexto da crise da covid-19
24689

ı 7262 (11/POP-000908)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre a partida orzamentaria relativas as axudas para o pequeno e mediano comercio

ı 7264 (11/POP-000909)

24692

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a partida orzamentaria relativas as axudas para o pequeno e mediano comercio de
Vigo
24694

ı 7266 (11/POP-000910)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a ampliación do centro de saúde de Porriño

24696

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 3 máis
Sobre o inicio das competicións federadas non profesionais no noso país

24698

ı 7268 (11/POP-000911)
ı 7271 (11/POP-000912)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a protección dos consumidores ﬁnanceiros galegos diante dos procesos de concentración
bancaria
24701
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ı 7273 (11/POP-000913)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Torrado Quintela, Julio
Sobre o inicio das competicións federadas autonómicas en deportes de contacto

ı 7275 (11/POP-000914)

24703

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña

24477
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Sobre as comisións de mantemento e xestión relativas aos aforros situados en entidades con sede
social en Galicia
24705

ı 7277 (11/POP-000915)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre a caída da recadación tributaria como consecuencia da crise económica derivada da covid19 en relación co gasto público
24708

ı 7279 (11/POP-000916)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre os instrumentos de economía pública que despregará o Goberno da Xunta de Galicia

24711

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis
Sobre as axudas directas para o sector da hostalaría en Galicia

24713

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis
Sobre as medidas para afrontar a crise do sector da hostalaría en Galicia

24716

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis
Sobre o incremento das partidas orzamentarias dedicadas ao I+D+i

24719

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 3 máis
Sobre a creación dunha axencia de avaliación de políticas públicas

24723

ı 7281 (11/POP-000917)
ı 7283 (11/POP-000918)
ı 7285 (11/POP-000919)
ı 7287 (11/POP-000920)
ı 7290 (11/POP-000921)

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as garantías de acceso á oferta ﬁnanceira ante os procesos de concentración bancaria 24727

ı 7293 (11/POP-000922)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis
Sobre a apertura dun expediente disciplinar a un xinecólogo do Hospital Comarcal de Verín

ı 7298 (11/POP-000923)

24730

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina

24478
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Sobre a asistencia sanitaria na vila de Vilaxoán

24732

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o material subtraído do Hospital de Montecelo

24734

ı 7300 (11/POP-000924)
ı 7302 (11/POP-000925)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as posibilidades de mellora que pode ofrecer o Sergas no tratamento de pacientes con enfermidade pulmonar obstrutiva crónica
24735

ı 7304 (11/POP-000926)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a titularidade dos terreos portuarios sen uso para actividade portuaria e que teñen clara natureza urbana
24737

ı 7306 (11/POP-000927)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a execución do proxecto de novos vestiarios para o porto da Pobra

ı 7308 (11/POP-000928)

24739

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a contradición entre a aﬁrmación do presidente da Xunta de Galicia da existencia de 6108
rastrexadores en Galicia e a do conselleiro de Sanidade de que non é posible deﬁnir un número
exacto por mor da natureza dese labor
24741

ı 7310 (11/POP-000929)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o número de profesionais extra que foron contratados polo Sergas para desenvolver a campaña de vacinación da gripe nos centros de saúde
24743

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 7312 (11/POP-000930)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a información ofrecida pola Xunta de Galicia aos concellos acerca dos datos da covid-19

ı 7314 (11/POP-000931)

24744

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a optimización da produción da zona para o libre marisqueo dos Lombos do Ulla por parte
da Xunta de Galicia
24746
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ı 7316 (11/POP-000932)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a decisión da Xunta de Galicia de ofertar a posibilidade de facer test rápidos

24748

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre os problemas coa campaña de vacinación da gripe pola ausencia de doses de vacinas

24750

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o nivel de contaxios na residencia de maiores de Ribadumia

24752

ı 7318 (11/POP-000933)
ı 7320 (11/POP-000934)
ı 7322 (11/POP-000935)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o problema de asistencia sanitaria a pacientes crónicos e que necesitan renovación de receitas dende o sistema de atención primaria do Sergas
24754

ı 7324 (11/POP-000936)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o coñecemento da Xunta de Galicia acerca das inconsistencias que a cidadanía está a percibir
sobre o que se debe facer ante os casos de contaxios por covid-19
24756

ı 7326 (11/POP-000937)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a participación do colectivo de estudantes de enfermería no cribado masivo contra a covid19 e a súa validación como práctica profesional
24758

ı 7328 (11/POP-000938)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a inexistencia dun convenio laboral para as fundacións de investigación sanitaria que permite
a situación de precariedade do persoal investigador
24760

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 7330 (11/POP-000939)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre os problemas que está a xerar a inexistencia de atención presencial nos centros de saúde
de atención primaria
24762

ı 7332 (11/POP-000940)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
24480
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Sobre os danos causados por non permitir faenar en días que poderían ter sido hábiles só por unha
cuestión procedemental
24764

ı 7334 (11/POP-000941)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre os danos causados por non permitir faenar en días que poderían ter sido hábiles como aconteceu recentemente en Noia
24765

ı 7336 (11/POP-000942)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a redución de diagnose de cancro en Galicia durante o ano 2020 con respecto aos recentes
anos pasados
24767

ı 7338 (11/POP-000943)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a previsión dalgún protocolo especíﬁco para avaliar e computar da maneira máis axeitada
posible o volume de contaxiados e falecementos pola gripe de maneira diferenciada que no caso
de persoas afectadas pola covid-19
24769

ı 7340 (11/POP-000944)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a falta de colaboración da Xunta de Galicia con grupos de investigación de Galicia que están
loitando contra a covid-19 na procura dunha vacina
24770

ı 7342 (11/POP-000945)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a rescisión dos contratos de explotación do uso dos aparatos de televisión nos centros hospitalarios para facelos de acceso gratuíto para os pacientes ingresados
24772

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 7344 (11/POP-000946)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a porcentaxe real de propiedade e titularidade que ten agora mesmo a Xunta de Galicia sobre
o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
24774

ı 7348 (11/POP-000947)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a situación da reclamación xudicial, se existe, da Xunta de Galicia ao Estado para a consecución da contía pendente do IVE de 2017
24777
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ı 7349 (11/POP-000948)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre o funcionamento do servizo de hemodinámica no hospital de Ourense

ı 7350 (11/POP-000949)

24780

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a constitución inmediata dunha unidade especializada en xeriatría no hospital de Ourense
24782

ı 7351 (11/POP-000950)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a deﬁnición dun modelo enerxético consensuado para captar fondos estatais e europeos
24785

ı 7352 (11/POP-000951)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre a exclusión do debate sobre os fondos europeos dos axentes sociais

24789

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a xestión directa e repartición territorializada dos fondos europeos da covid-19

24793

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
Sobre a xestión exclusivamente pública e directa do CAPD de Ourense

24796

ı 7353 (11/POP-000952)
ı 7354 (11/POP-000953)
ı 7355 (11/POP-000954)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
Sobre a ampliación do CEIP As Mercedes coas instalacións da Residencia Florentino L. Cuevillas e
dotar Ourense dunha nova instalación que a substitúa
24800

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 7356 (11/POP-000955)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a supresión de máis liñas e mudanzas de horario irracionais do tren Avant en Galicia

24804

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre a reversión dos aproveitamentos hidroeléctricos á xestión pública

24808

ı 7357 (11/POP-000956)
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ı 7358 (11/POP-000957)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre a reversión de centrais hidroeléctricas na Confederación Hidrográﬁca Miño-Sil

24813

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre a tramitación de expedientes de extinción das concesións hidráulicas

24817

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre a situación dos nós da rede eléctrica afectados polo peche de Meirama e das Pontes

24820

ı 7359 (11/POP-000958)
ı 7360 (11/POP-000959)
ı 7295 (11/POP-000960)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a dotación de medios e atención prestada á atención primaria para afrontar a crise da
covid-19
24824

ı 7361 (11/POP-000961)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a uniﬁcación no CHUO das unidades de lactantes e de preescolares/escolares

24826

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre as actuacións destinadas a impedir a pobreza enerxética no contexto da covid-19

24831

ı 7362 (11/POP-000962)
ı 7363 (11/POP-000963)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a rebaixa do IVE da electricidade de cara a abaratar a factura no contexto económico grave
da covid-19
24835

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 7364 (11/POP-000964)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración das repercusións para Galicia da escalada de fusións bancarias no contexto da
covid-19
24838

ı 7368 (11/POP-000965)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis

24483
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Sobre as consecuencias a nivel laboral, social e económico da reestruturación ﬁnanceira e do ERE
do Santander
24843

ı 7369 (11/POP-000966)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a intensiﬁcación da campaña de vacinación para a covid-19 respecto a aplicación das doses
24847

ı 7372 (11/POP-000967)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da aprobación do estatuto da industria electrointensiva e as medidas relativas á industria galega
24849

ı 7389 (11/POP-000968)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a restrición apenas ás residencias do debate sobre a atención ás persoas maiores no noso
país durante a pandemia da covid-19
24852

ı 7395 (11/POP-000969)

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as substitucións do persoal no centro de saúde de Ribeira e o seu reforzo debido á covid-19
24855
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1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en pleno
1.4.4.1.1. Preguntas orais

Resolución da Presidencia, do 8 de xaneiro de 2021, en relación coas iniciativas parlamentarias
que se citan
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:

Admisión a trámite
- 7071 (11/POP-000836)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e 3 máis
Sobre os informes con que conta a Xunta de Galicia para a concentración sanitaria no Centro de
Saúde de Fingoi, en Lugo
- 7072 (11/POP-000837)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre as pautas, recomendacións ou directrices da Consellería de Cultura, Educación e Universidade
respecto da organización dos espazos especíﬁcos en que se desenvolven as ensinanzas de formación profesional, de forma que se convertan en talleres seguros

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 7073 (11/POP-000838)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do programa Educa en Dixital
- 7074 (11/POP-000839)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a necesidade de revisión dos protocolos educativos para previr, detectar e corrixir o acoso
escolar e ciberacoso, garantir a igualdade, a non-discriminación e a liberdade de identidade de xénero, así como a prevención, detección e intervención do risco suicida no ámbito educativo
- 7075 (11/POP-000840)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Díaz Varela, Noa Susana
Sobre a cantidade que se dedicou exclusivamente a gastos educativos con cargo ao Fondo Covid19 recibido do Goberno do Estado

24485
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- 7076 (11/POP-000841)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre os motivos que levaron a facer unha modiﬁcación á baixa do programa 451B, Acceso á vivenda, do orzamento da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
- 7077 (11/POP-000842)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre o impacto que tivo sobre os colectivos potencialmente beneﬁciarios a modiﬁcación á baixa
do programa 451B, Acceso á vivenda, do orzamento da Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Vivenda
- 7078 (11/POP-000843)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre os motivos polos que non se executou a totalidade da cantidade destinada á partida 451A,
Fomento da rehabilitación e da calidade da vivenda, do orzamento da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda no ano 2019
- 7079 (11/POP-000844)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre o impacto que tivo o feito de deixar sen executar a totalidade da cantidade destinada á partida 451A, Fomento da rehabilitación e da calidade da vivenda, do orzamento da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Vivenda no ano 2019

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 7098 (11/POP-000845)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre os criterios empregados polo Goberno galego para establecer os convenios de colaboración
con determinados concellos galegos na décima lexislatura
- 7099 (11/POP-000846)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego a propósito dos obxectivos acadados coas subvencións
convocadas pola Resolución da Axencia Turismo de Galicia, do 19 de novembro de 2019, pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades locais para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas no medio rural
- 7100 (11/POP-000847)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre os criterios empregados polo Goberno galego para establecer os convenios de colaboración
entre a Consellería do Medio Rural e determinados concellos galegos no ano 2019

24486
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- 7101 (11/POP-000848)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre os criterios empregados pola entidade Augas de Galicia para establecer os convenios de colaboración con determinados concellos galegos na décima lexislatura
- 7102 (11/POP-000849)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego dos obxectivos acadados coa subvención convocada
pola Orde da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do
12 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións
para a creación e/ou mellora das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados
á prestación de servizos municipais, destinadas a concellos de Galicia para o ano 2020
- 7103 (11/POP-000850)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 3 máis
Sobre os criterios empregados pola Axencia Turismo de Galicia para establecer os convenios de colaboración con determinados concellos galegos na décima lexislatura
- 7104 (11/POP-000851)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre os criterios empregados pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza para establecer os convenios de colaboración con determinados concellos galegos no ano 2019

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
Verificación:
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- 7105 (11/POP-000852)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da falta de execución da totalidade da cantidade destinada ás corporacións locais a través do programa 141A dos orzamentos xerais correspondentes
ao exercicio 2019
- 7106 (11/POP-000853)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da baixa execución dos créditos consignados nos orzamentos
da Xunta de Galicia para os anos 2016-2019 destinados ao Instituto Galego de Promoción Económica
- 7107 (11/POP-000854)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a contía orzamentaria que vai achegar a Xunta de Galicia para acometer a recuperación do
parque do Pasatempo de Betanzos
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- 7108 (11/POP-000855)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre o debate por parte do Goberno galego respecto da actualización do Pacto local galego no
seo da Comisión Galega de Cooperación Local
- 7109 (11/POP-000856)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre as propostas presentadas pola comisión creada no seo da Xunta de Galicia Next Generation
Galicia para participar nos fondos extraordinarios europeos Next Generation EU
- 7110 (11/POP-000857)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego respecto do incumprimento por parte da Administración
autonómica das recomendacións feitas polo Consello de Contas nos seus informes de ﬁscalización
- 7111 (11/POP-000858)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia do Plan estratéxico 2015-2020 sobre o obxectivo transversal 3: Dinamización demográﬁca
- 7112 (11/POP-000859)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre a negociación entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias dun
novo sistema de repartición de transferencias non ﬁnalistas aos concellos galegos

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 7114 (11/POP-000860)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre os criterios empregados polo Goberno galego para establecer os convenios de colaboración
entre a Axencia Galega de Infraestruturas e determinados concellos galegos na décima lexislatura
- 7121 (11/POP-000862)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre o impacto que tivo na cidadanía a fusión dos concellos de Oza dos Ríos e de Cesuras, no ano
2013, e a fusión dos concellos de Cerdedo e de Cotobade, no ano 2016, así como a súa contribución
á ﬁxación de poboación
- 7122 (11/POP-000863)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
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Sobre a actividade do Observatorio do Solo Empresarial creado pola Xunta de Galicia
- 7146 (11/POP-000864)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que levou a cabo o Goberno galego para acadar unha aplicación xusta dos
Plans do Carbón en Galicia
- 7149 (11/POP-000865)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 4 máis
Sobre a modiﬁcación do servizo de transporte entre os concellos de Vila de Cruces e Santiso coa
Coruña
- 7159 (11/POP-000866)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as xestións realizadas pola Xunta de Galicia para a declaración da Casa Cornide como ben
de interese cultural
- 7165 (11/POP-000867)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a estación depuradora de augas residuais do Polígono da Madanela de Melide
- 7168 (11/POP-000868)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a publicidade dos datos relativos ao Censo de Vivenda Baleira

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
Verificación:
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- 7169 (11/POP-000869)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a previsión de elaborar unha cartografía cos datos do censo de vivenda baleira
- 7170 (11/POP-000870)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre a avaliación da situación do parque de vivenda baleira
- 7171 (11/POP-000871)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as políticas que vai pór en marcha a Xunta de Galicia para intervir sobre o parque de vivenda
baleira
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- 7173 (11/POP-000872)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a declaración como Ben de Interese Cultural da Ponte de Cruzul no Concello de Becerreá
- 7175 (11/POP-000873)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 4 máis
Sobre as medidas preventivas adoptadas por Renfe no tren da liña Ourense Santiago de Compostela
- 7182 (11/POP-000874)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a campaña de vacinación contra a covid-19 nas residencias de maiores e as previsións da
Xunta de Galicia ao respecto
- 7139 (11/POP-000875)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre a creación dun centro en Galicia para a competitividade e a I+D+i no almacenamento da enerxía
- 7185 (11/POP-000876)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
Sobre a renovación do órgano máximo de goberno do poder xudicial e o nomeamento do poder
xudicial en Galicia
- 7186 (11/POP-000877)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre o concerto ou convenio cos colexios profesionais da avogacía e de psicoloxía da prestación
do servizo de mediación familiar intraxudicial nos anos 2020 e/ou posteriores

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
Verificación:
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- 7187 (11/POP-000878)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a interrupción do servizo de abastecemento domiciliario de auga potable no Concello da Merca
- 7188 (11/POP-000879)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 5 máis
Sobre a existencia dun novo gromo de Covid-19 na Residencia Nosa Señora dos Miragres en Barbadás (Ourense)
- 7189 (11/POP-000880)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis

24490

XI lexislatura. Número 73. 11 de xaneiro de 2021

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre o destino das achegas ofrecidas ás avogadas da quenda de oﬁcio
- 7190 (11/POP-000881)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre a actual planta xudicial galega, nomeadamente en materia de violencia sobre a muller
- 7215 (11/POP-000882)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as cláusulas de igualdade na contratación pública galega
- 7217 (11/POP-000883)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a necesidade dun novo modelo de ﬁnanciamento xusto para Galicia
- 7219 (11/POP-000884)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a satisfacción das demandas das plataformas de emigrantes retornados en relación coa tributación das súas pensións e ao cumprimento dos acordos plenarios na materia
- 7220 (11/POP-000885)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre as actuación que está a levar a cabo a Xunta de Galicia respecto da situación das Pontes en
relación co peche da central térmica
- 7221 (11/POP-000886)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as carencias de atención da cirurxía pediátrica en Ourense

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
Verificación:
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- 7222 (11/POP-000887)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións de rectiﬁcación da política económica que vai levar a cabo o Goberno galego
diante do impacto que provoca a medio e longo prazo a crise demográﬁca
- 7223 (11/POP-000888)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o goberno galego para que a nova fase de expansión
do sector eólico sexa compatible coas necesarias garantías sociais e ambientais para o noso
país
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- 7224 (11/POP-000889)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre actuacións para erradicar a fenda salarial e impedir o seu aumento co contexto da covid en
Galicia
- 7225 (11/POP-000890)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a responsabilidade da Xunta de Galicia no proceso de fusión das caixas favorecendo asemade
a súa investigación
- 7229 (11/POP-000891)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre o adiamento das consultas e revisións na unidade de traumatoloxía de Ourense e as consecuencias dunha detección tardía do incremento na desviación da columna vertebral nunha menor
- 7230 (11/POP-000892)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as pensións non contributivas
- 7231 (11/POP-000893)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
Sobre os abusos do tren Avant e a supresión dos servizos coa desculpa da covid-19
- 7233 (11/POP-000894)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as necesidades do sector do pequeno e mediano comercio da Comunidade Autónoma de Galicia

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
Verificación:
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- 7236 (11/POP-000895)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre a accesibilidade dos albergues da rede pública da Xunta de Galicia
- 7238 (11/POP-000896)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre a accesibilidade e outras reforma no Albergue de Arca no concello do Pino
- 7240 (11/POP-000897)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
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Sobre pregunta para a súa resposta oral en Pleno relativa ao sobrecusto que ten o Concello de Vilaboa neste inicio de curso escolar
- 7242 (11/POP-000898)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as partidas orzamentarias en relación coa aﬂuencia de turismo en Vilaboa
- 7244 (11/POP-000899)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as medidas considera a Xunta de Galicia necesarias tomar para mellorar a atención de pediatría dos cativos e cativas de Vigo
- 7246 (11/POP-000900)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre os servizos de ﬁsioterapia e outras terapias que se viñan prestando no Centro San Rafael de Vigo
- 7248 (11/POP-000901)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre o novo plan galego de I+D+i
- 7250 (11/POP-000902)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as medidas de apoio pata os sectores de tecnoloxía punteiros
- 7252 (11/POP-000903)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as axudas para as medidas de dixitalización industrial

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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- 7254 (11/POP-000904)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a apertura dos albergues públicos no ano 2021 como ano Xacobeo
- 7256 (11/POP-000905)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as axudas ao Ifevi para que poida facer fronte aos seus gastos ﬁxos
- 7258 (11/POP-000906)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
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Sobre a execución das obras das estradas PO-363 e da PO-250
- 7260 (11/POP-000907)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as colaboracións institucionais e coordinación entre as diferentes administracións no actual
contexto da crise da covid-19
- 7262 (11/POP-000908)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre a partida orzamentaria relativas as axudas para o pequeno e mediano comercio
- 7264 (11/POP-000909)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a partida orzamentaria relativas as axudas para o pequeno e mediano comercio de Vigo
- 7266 (11/POP-000910)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a ampliación do centro de saúde de Porriño
- 7268 (11/POP-000911)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 3 máis
Sobre o inicio das competicións federadas non profesionais no noso país
- 7271 (11/POP-000912)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a protección dos consumidores ﬁnanceiros galegos diante dos procesos de concentración
bancaria

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 7273 (11/POP-000913)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Torrado Quintela, Julio
Sobre o inicio das competicións federadas autonómicas en deportes de contacto
- 7275 (11/POP-000914)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as comisións de mantemento e xestión relativas aos aforros situados en entidades con sede
social en Galicia
- 7277 (11/POP-000915)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
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Sobre a caída da recadación tributaria como consecuencia da crise económica derivada da covid19 en relación co gasto público
- 7279 (11/POP-000916)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre os instrumentos de economía pública que despregará o Goberno da Xunta de Galicia
- 7281 (11/POP-000917)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis
Sobre as axudas directas para o sector da hostalaría en Galicia
- 7283 (11/POP-000918)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis
Sobre as medidas para afrontar a crise do sector da hostalaría en Galicia
- 7285 (11/POP-000919)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis
Sobre o incremento das partidas orzamentarias dedicadas ao I+D+i
- 7287 (11/POP-000920)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 3 máis
Sobre a creación dunha axencia de avaliación de políticas públicas
- 7290 (11/POP-000921)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as garantías de acceso á oferta ﬁnanceira ante os procesos de concentración bancaria

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
Verificación:
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- 7293 (11/POP-000922)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis
Sobre a apertura dun expediente disciplinar a un xinecólogo do Hospital Comarcal de Verín
- 7298 (11/POP-000923)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a asistencia sanitaria na vila de Vilaxoán
- 7300 (11/POP-000924)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
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Sobre o material subtraído do Hospital de Montecelo
- 7302 (11/POP-000925)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as posibilidades de mellora que pode ofrecer o Sergas no tratamento de pacientes con enfermidade pulmonar obstrutiva crónica
- 7304 (11/POP-000926)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a titularidade dos terreos portuarios sen uso para actividade portuaria e que teñen clara natureza urbana
- 7306 (11/POP-000927)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a execución do proxecto de novos vestiarios para o porto da Pobra
- 7308 (11/POP-000928)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a contradición entre a aﬁrmación do presidente da Xunta de Galicia da existencia de 6108
rastrexadores en Galicia e a do conselleiro de Sanidade de que non é posible deﬁnir un número
exacto por mor da natureza dese labor
- 7310 (11/POP-000929)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o número de profesionais extra que foron contratados polo Sergas para desenvolver a campaña de vacinación da gripe nos centros de saúde

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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- 7312 (11/POP-000930)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a información ofrecida pola Xunta de Galicia aos concellos acerca dos datos da covid-19
- 7314 (11/POP-000931)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a optimización da produción da zona para o libre marisqueo dos Lombos do Ulla por parte
da Xunta de Galicia
- 7316 (11/POP-000932)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
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Sobre a decisión da Xunta de Galicia de ofertar a posibilidade de facer test rápidos
- 7318 (11/POP-000933)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre os problemas coa campaña de vacinación da gripe pola ausencia de doses de vacinas
- 7320 (11/POP-000934)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o nivel de contaxios na residencia de maiores de Ribadumia
- 7322 (11/POP-000935)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o problema de asistencia sanitaria a pacientes crónicos e que necesitan renovación de receitas dende o sistema de atención primaria do Sergas
- 7324 (11/POP-000936)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o coñecemento da Xunta de Galicia acerca das inconsistencias que a cidadanía está a percibir
sobre o que se debe facer ante os casos de contaxios por covid-19
- 7326 (11/POP-000937)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a participación do colectivo de estudantes de enfermería no cribado masivo contra a covid19 e a súa validación como práctica profesional

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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- 7328 (11/POP-000938)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a inexistencia dun convenio laboral para as fundacións de investigación sanitaria que permite
a situación de precariedade do persoal investigador
- 7330 (11/POP-000939)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre os problemas que está a xerar a inexistencia de atención presencial nos centros de saúde
de atención primaria
- 7332 (11/POP-000940)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
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Sobre os danos causados por non permitir faenar en días que poderían ter sido hábiles só por unha
cuestión procedemental
- 7334 (11/POP-000941)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre os danos causados por non permitir faenar en días que poderían ter sido hábiles como aconteceu recentemente en Noia
- 7336 (11/POP-000942)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a redución de diagnose de cancro en Galicia durante o ano 2020 con respecto aos recentes
anos pasados
- 7338 (11/POP-000943)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a previsión dalgún protocolo especíﬁco para avaliar e computar da maneira máis axeitada
posible o volume de contaxiados e falecementos pola gripe de maneira diferenciada que no caso
de persoas afectadas pola covid-19
- 7340 (11/POP-000944)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a falta de colaboración da Xunta de Galicia con grupos de investigación de Galicia que están
loitando contra a covid-19 na procura dunha vacina
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- 7342 (11/POP-000945)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a rescisión dos contratos de explotación do uso dos aparatos de televisión nos centros hospitalarios para facelos de acceso gratuíto para os pacientes ingresados
- 7344 (11/POP-000946)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a porcentaxe real de propiedade e titularidade que ten agora mesmo a Xunta de Galicia sobre
o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
- 7348 (11/POP-000947)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a situación da reclamación xudicial, se existe, da Xunta de Galicia ao Estado para a consecución da contía pendente do IVE de 2017
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- 7349 (11/POP-000948)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre o funcionamento do servizo de hemodinámica no hospital de Ourense
- 7350 (11/POP-000949)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a constitución inmediata dunha unidade especializada en xeriatría no hospital de Ourense
- 7351 (11/POP-000950)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a deﬁnición dun modelo enerxético consensuado para captar fondos estatais e europeos
- 7352 (11/POP-000951)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre a exclusión do debate sobre os fondos europeos dos axentes sociais
- 7353 (11/POP-000952)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a xestión directa e repartición territorializada dos fondos europeos da covid-19
- 7354 (11/POP-000953)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
Sobre a xestión exclusivamente pública e directa do CAPD de Ourense
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- 7355 (11/POP-000954)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
Sobre a ampliación do CEIP As Mercedes coas instalacións da Residencia Florentino L. Cuevillas e
dotar Ourense dunha nova instalación que a substitúa
- 7356 (11/POP-000955)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a supresión de máis liñas e mudanzas de horario irracionais do tren Avant en Galicia
- 7357 (11/POP-000956)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre a reversión dos aproveitamentos hidroeléctricos á xestión pública
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- 7358 (11/POP-000957)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre a reversión de centrais hidroeléctricas na Confederación Hidrográﬁca Miño-Sil
- 7359 (11/POP-000958)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre a tramitación de expedientes de extinción das concesións hidráulicas
- 7360 (11/POP-000959)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre a situación dos nós da rede eléctrica afectados polo peche de Meirama e das Pontes
- 7295 (11/POP-000960)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a dotación de medios e atención prestada á atención primaria para afrontar a crise da
covid-19
- 7361 (11/POP-000961)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis
Sobre a uniﬁcación no CHUO das unidades de lactantes e de preescolares/escolares
- 7362 (11/POP-000962)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre as actuacións destinadas a impedir a pobreza enerxética no contexto da covid-19
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- 7363 (11/POP-000963)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a rebaixa do IVE da electricidade de cara a abaratar a factura no contexto económico grave
da covid-19
- 7364 (11/POP-000964)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración das repercusións para Galicia da escalada de fusións bancarias no contexto da
covid-19
- 7368 (11/POP-000965)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
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Sobre as consecuencias a nivel laboral, social e económico da reestruturación ﬁnanceira e do ERE
do Santander
- 7369 (11/POP-000966)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a intensiﬁcación da campaña de vacinación para a covid-19 respecto a aplicación das doses
- 7372 (11/POP-000967)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre a valoración por parte da Xunta de Galicia da aprobación do estatuto da industria electrointensiva e as medidas relativas á industria galega
- 7389 (11/POP-000968)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a restrición apenas ás residencias do debate sobre a atención ás persoas maiores no noso
país durante a pandemia da covid-19
- 7395 (11/POP-000969)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as substitucións do persoal no centro de saúde de Ribeira e o seu reforzo debido á covid-19
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Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2021
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez, Patricia Otero Rodríguez, Julio Torrado Quintela
e Marina Ortega Otero, deputados 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 oral en Pleno.
Nas recentes datos vense de coñecer a decisión da Xunta de Galicia de
concentrar, os sábados pola mañá, a atención sanitaria de toda a cidade de Lugo
no centro de saúde de Fingoi. Esta concentración acumulará a atención sanitaria a
unha poboación de 100.000 pacientes nun só centro de saúde, cuestión que non
ten antecedentes na xestión sanitaria dos últimos tempos en ningunha poboación
de Galicia.
A decisión, non consensuada nin informada á inmensa maioría dos/as
profesionais, concentra a atención de 6 centros de saúde da cidade de Lugo nun
entorno periférico, acumulando a atención nun só edificio co que,
previsiblemente, fará máis complicados os protocolos anti-Covid e o importante
cumprimento das maiores medidas sanitarias posibles fronte á pandemia.
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Na comunicación da decisión non é coñecido, tampouco, o obxectivo principal
que se trata de conseguir, nin as motivacións que levan a tomar esta
determinación. A atención primaria na cidade de Lugo, como nos demais puntos
de Galicia, vén sufrindo unha perda de capacidade asistencial froito dunha
década de recortes en persoal e recursos humanos, ademais da baixa e
enlentecida dotación de novas infraestruturas. En Lugo, o moi prometido pero
aínda non realizado centro integral de saúde no Barrio da Residencia contribuiría
a desafogar (e non acumular) a atención sanitaria. Ademais unha política de
persoal que formase progresivamente máis profesionais, para logo poder
incorporalos ao sistema, sería un elemento que contribuiría a poder manter a
atención sanitaria próxima nas mellores condicións posibles. Non entanto, esta
situación provocada xera deficiencias que, agora, deben ser tratadas de ocultar
con decisións como estas.
Por iso os deputados e as deputadas que asinan preguntan:
Con que informes conta a Xunta de Galicia que avalen a concentración sanitaria
no centro de saúde de Fingoi?
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Marina Ortega Otero na data 30/12/2020 10:52:51
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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 oral en Pleno.
Recentemente o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade fixo
declaracións relacionadas coas medidas e o esforzo realizado polos centros que
imparten ciclos de formación profesional para adaptarse aos requirimentos
hixiénico-sanitarios derivados da covid-19, para acadar o que denominou
“talleres seguros”, destacando a complexidade do proceso de adaptación destes
centros, no que a docencia se desenvolve nun entorno moi semellante a un
entorno profesional.
Posiblemente, os ciclos de formación profesional foron os estudos máis afectados
polo peche dos centros educativos durante o confinamento pola covid-19, xa que
a maioría do alumnado non puido desenvolver a totalidade das prácticas propias
de cada ciclo formativo.
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Para facer fronte á organización do curso 2020/2021, a consellería publicou as
instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en
materia de saúde pública aprobadas polo Consello Interterritorial do Sistema
Nacional de Saúde Pública e a actualización das recomendacións sanitarias do
comité clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da covid 19
nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021, que
no caso de ensinanzas de formación profesional establece, como toda indicación
para estas ensinanzas, que nas previsións de uso destes espazos se deberá detallar
o uso e hixiene dos elementos e ferramentas que poidan ser utilizadas por
varios/as alumnos/as e protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os
detalles de utilización do equipamento e a necesidade dun recordatorio continuo
dos protocolos de prevención.
A Asociación de Centros de Formación Profesional publicou, no mes de xullo,
unha serie de recomendacións para establecer, supervisar e garantir os protocolos
de seguridade sanitaria e de prevención ordinaria para que cada unha das
actividades formativas que se realizan na formación profesional se realice con
normalidade o próximo curso. Esas recomendacións no relativo aos espazos
formativos, propoñían, fundamentalmente:
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1. Que cada responsable de departamento dunha familia profesional, xunto cun
consultor especializado, elaborase un protocolo de seguridade para cada proceso
específico que se leva a cabo nas distintas formacións e familias profesionais.
2. Que se designasen responsables da prevención de riscos laborais por
departamento e asignarlles horas para este labor.
3. Que se formase ao alumnado e ao profesorado en protocolos de seguridade
específicos para protexerse da covid-19.
4. Que se realizase a limpeza e desinfección dos talleres e áreas comúns antes e
despois de cada clase.
Estamos a falar de recomendacións feitas por unha asociación integrada por
centros de formación profesional de toda España e na que tamén se integran
centros galegos.
Por parte dos responsables da Consellería de Cultura, Educación e Universidade
non se fixo ningunha aclaración pública sobre a incidencia das medidas tomadas
para garantir a seguridade sanitaria nos espazos específicos nos que se
desenvolven as ensinanzas de formación profesional.
Por iso o deputado e a deputada que asinan preguntan:
Deu a Consellería de Cultura, Educación e Universidade algún tipo de pauta,
recomendación ou directriz sobre a organización dos espazos específicos nos que
se desenvolven as ensinanzas de formación profesional de forma que se
convertesen en “talleres seguros”?
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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 oral en Pleno.
O Consello da Xunta de Galicia celebrado o día 24 de setembro de 2020 tratou o
Informe da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre o Plan de
continxencia para educación non presencial e semipresencial.
Na información aos medios traslada podemos atopar o que poderiamos chamar
afirmacións aproximadas, que conforman un conxunto do que resulta complexo
extraer conclusións certas. Así podemos ler que:
1. O Plan de continxencia poñerá a disposición do alumnado arredor de
20.000 dispositivos dixitais que se sumarán aos 34.000 xa existentes que
corresponden ao proxecto E-Dixgal, co que se poderá contar con arredor
de 55.000 equipos a disposición do alumnado galego.
Admitindo a aproximación por exceso, debemos supoñer que os equipos
serán menos de 20.000 en realidade, pero parece excesivo admitir que
20.000 máis 34.000 son arredor de 55.000 e non arredor de 54.000, cifra
esta menos redonda pero máis aproximada á realidade.
2. Continuando coa nova, atopamos que a ampliación do programa E-Dixgal
en 200 aulas supón 8.000 novos equipos de alumnado e 2.000 para o
profesorado. Si 200 aulas supoñen 8.000 novos equipos, a media é de 40
alumnos por aula o que, evidentemente, non é certo.
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3. Tamén se informa da participación do Goberno galego no programa Educa
en Digital, acordada tamén nese Consello da Xunta de Galicia, que suporá
aproximadamente a chegada de 17.000 equipos.
Aquí a aproximación parece pertinente posto que o número final de equipos
dependerá, como se indica, do custo final dos equipos.
Ante a indefinición que provoca esta información o deputado e a deputada que
asinan preguntan:
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Que valoración fai o Goberno galego do programa Educa en Digital?
Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2020
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Noa Susana Díaz Varela na data 30/12/2020 10:54:31
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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 oral en Pleno.
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
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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 preguntan:
Cre o Goberno galego que é necesaria a revisión dos protocolos educativos antes
mencionados?
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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 oral en Pleno.
O día 17 de xuño de 2020 publicouse o Real decreto lei 22/2020, do 16 de xuño,
polo que se regula a creación do Fondo Covid-19 e se establecen as regras
relativas á súa distribución e libramento.
Esta medida excepcional ditouse considerando o papel excepcionalmente
relevante que desempeñan as comunidades autónomas na prestación de servizos
públicos fundamentais como a educación, os servizos sociais e a sanidade,
considerando, ademais, que precisamente as comunidades autónomas, ademais
de afrontaren incrementos de gastos nas súas contas como consecuencia da
pandemia, fano ante un freo na actividade económica, que vai supor
previsiblemente unha significativa diminución dos recursos dispoñibles para dar
cobertura a estes servizos públicos.
Esta norma, e con respecto á distribución do Fondo Covid-19 entre as
comunidades autónomas e cidades con estatuto de autonomía, determina que se
fará por tramos establecendo o tramo 3 que se dota con 2.000.000.000 €
asociados ao gasto en educación.
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O día 2 de setembro de 2020 publícase a Orde HAC/809/2020, do 1 de
setembro, pola que se determina a contía da distribución definitiva entre as
Comunidades Autónomas e Cidades de Ceuta e Melilla dos recursos previstos na
letra c) do apartado 2 do artigo 2 da Real Decreto-lei 22/2020, do 16 de xuño,
polo que se regula a creación do Fondo Covid-19 e establécense as regras
relativas á súa distribución e libramento, no que a Galicia lle corresponden
92.987.530 €.
Dende o Goberno do Estado, concretamente dende o Ministerio de Educación e
Formación Profesional, e respectando a capacidade dos gobernos das
comunidades autónomas para a utilización deses fondos, fíxose fincapé en que
os correspondentes a ese tramo 3 teñen como finalidade os gastos educativos,
poñendo como exemplo a contratación de profesorado, a habilitación de novos
espazos ou outras necesidades ás que se debese facer fronte.
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Por parte do Sr. presidente da Xunta de Galicia pediuse liberdade para dedicar
eses fondos ao que o Goberno galego considerase co argumento, segundo se
recolle en diversos medios, de que "O que pretendemos é que nos deixen tomar a
decisión, que somos maiores de idade, de para que programas destinamos os
fondos".
Parece, polo tanto, moi pertinente que o Goberno galego informe de que
cantidade e que conceptos dedicou a Xunta de Galicia aos fondos os que nos
estamos a referir.
Por iso o deputado e a deputada que asinan preguntan:
Que cantidade dos 92.987.530 € recibidos do Goberno do Estado se dedicou
exclusivamente a gastos educativos?
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez e Patricia Otero Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto
no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.
A Constitución española de 1978 consagra o dereito á vivenda no seu artigo 47 entre os
principios reitores da política social e económica, dentro dos dereitos e deberes
fundamentais ao establecer que todos os españois teñen dereito a gozar dunha vivenda
digna e adecuada e que os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e
establecerán as normas pertinentes para facer efectivo este dereito, regulando a
utilización do chan de acordo co interese xeral para impedir a especulación.
A Constitución, como é evidente, non se limita a regular o contido deste dereito –gozar
dunha vivenda digna e adecuada– senón que require unha actividade positiva para a súa
efectividade real, cun verdadeiro mandato aos poderes públicos para que garantan a súa
eficacia.
No artigo 27.3. do Estatuto de autonomía de Galicia establécese a competencia
exclusiva da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de vivenda. En cumprimento
do desenvolvemento desa competencia, a Xunta de Galicia establece políticas activas
para dar cumprimento ao mandato constitucional.
Con respecto a esas políticas activas, o Goberno galego aprobou o Plan galego de
rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, coñecido como Plan
RehaVita. Este plan desenvolve unha planificación baseada en catro eixos: o acceso á
vivenda, a rehabilitación de vivendas e renovación urbana, a prevención da exclusión
residencial e outras medidas en materia de vivenda.
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Cabe entender que para acadar os obxectivos previstas no plan RehaVita os orzamentos
da Consellería de Medio ambiente, territorio e vivenda inclúen, entre outros, o
programa 451B - Acceso á vivenda que ten como obxectivo facilitar o acceso á
vivenda, en propiedade ou en réxime de aluguer, especialmente aos colectivos máis
desfavorecidos, atendendo a aqueles sectores da sociedade que se atopen en condicións
máis desfavorecidas, seguindo as directrices establecidas no Plan RehaVita e no Plan
estatal de vivenda 2018-2021.
No orzamento do ano 2019, último dos que temos datos de execución orzamentaria, este
programa estaba dotado con 28.820.000 €, que serían rebaixados, logo das
modificacións orzamentarias realizadas, a 14.280.000 €.
Por si a falla de compromiso co desenvolvemento deste programa non fose evidente á
vista redución experimentada no crédito inicial, os datos de execución en canto ás
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obrigas recoñecidas despexan toda dúbida, xa que son 4.005.000 €. é dicir, unha
execución orzamentaria de tan só un 13,9 % con respecto a o crédito inicial e un exiguo
28 % con respecto a crédito rebaixado.
Para a avaliación deste programa o propio orzamento prevé cinco indicadores e os
valores que se espera acadar para cada un deles. Aos efectos que interesan nesta
iniciativa, son dous os que nos preocupan:
-Vivendas de promoción pública licitadas, cun valor previsto de 3.
-Axudas concedidas para o acceso á vivenda, cun valor previsto de 3.858.
Por iso o deputado e a deputada que asinan preguntan ao Goberno galego:
Cales son os motivos polos que se decidiu facer unha modificación á baixa do programa
451B - Acceso á vivenda durante o ano 2019, que supuxeron unha rebaixa de
14.540.000 €?
Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2020

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 30/12/2020 10:56:38

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTRO4eswOniss9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Patricia Otero Rodríguez na data 30/12/2020 10:56:51
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez e Patricia Otero Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto
no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta
para a súa resposta oral en Pleno.
A Constitución española de 1978 consagra o dereito á vivenda no seu artigo 47 entre os
principios reitores da política social e económica, dentro dos dereitos e deberes
fundamentais ao establecer que todos os españois teñen dereito a gozar dunha vivenda
digna e adecuada e que os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e
establecerán as normas pertinentes para facer efectivo este dereito, regulando a
utilización do chan de acordo co interese xeral para impedir a especulación.
A Constitución, como é evidente, non se limita a regular o contido deste dereito –gozar
dunha vivenda digna e adecuada– senón que require unha actividade positiva para a súa
efectividade real, cun verdadeiro mandato aos poderes públicos para que garantan a súa
eficacia.
No artigo 27.3. do Estatuto de autonomía de Galicia establécese a competencia
exclusiva da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de vivenda. En cumprimento
do desenvolvemento desa competencia, a Xunta de Galicia establece políticas activas
para dar cumprimento ao mandato constitucional.
Con respecto a esas políticas activas, o Goberno galego aprobou o Plan galego de
rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, coñecido como Plan
RehaVita. Este plan desenvolve unha planificación baseada en catro eixos: o acceso á
vivenda, a rehabilitación de vivendas e renovación urbana, a prevención da exclusión
residencial e outras medidas en materia de vivenda.

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTROySnkT4C5p9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Cabe entender que para acadar os obxectivos previstas no plan RehaVita os orzamentos
da Consellería de Medio ambiente, territorio e vivenda inclúen, entre outros, o
programa 451B - Acceso á vivenda que ten como obxectivo facilitar o acceso á
vivenda, en propiedade ou en réxime de aluguer, especialmente aos colectivos máis
desfavorecidos, atendendo a aqueles sectores da sociedade que se atopen en condicións
máis desfavorecidas, seguindo as directrices establecidas no Plan RehaVita e no Plan
estatal de vivenda 2018-2021.
No orzamento do ano 2019, último dos que temos datos de execución orzamentaria, este
programa estaba dotado con 28.820.000 €, que serían rebaixados, logo das
modificacións orzamentarias realizadas, a 14.280.000 €.
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Por si a falla de compromiso co desenvolvemento deste programa non fose evidente á
vista redución experimentada no crédito inicial, os datos de execución en canto ás
obrigas recoñecidas despexan toda dúbida, xa que son 4.005.000 €. é dicir, unha
execución orzamentaria de tan só un 13,9 % con respecto a o crédito inicial e un exiguo
28 % con respecto a crédito rebaixado.
Para a avaliación deste programa o propio orzamento prevé cinco indicadores e os
valores que se espera acadar para cada un deles. Aos efectos que interesan nesta
iniciativa, son dous os que nos preocupan:
-Vivendas de promoción pública licitadas, cun valor previsto de 3.
-Axudas concedidas para o acceso á vivenda, cun valor previsto de 3.858.
Por iso, o deputado e a deputada que asinan preguntan ao Goberno galego:
Que impacto tivo sobre os colectivos potencialmente beneficiados por unha completa
execución deste programa a redución de 14.280.000 €?
Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2020

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 30/12/2020 10:57:21

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTROySnkT4C5p9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Patricia Otero Rodríguez na data 30/12/2020 10:57:37
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez e Patricia Otero Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A rehabilitación de vivendas na Comunidade Autónoma de Galicia forma parte
das actuacións previstas no Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de
acceso á vivenda 2015-2020 (Plan Rehavita).
Aínda que este plan pode considerarse temporal e politicamente rematado, visto o
anuncio realizado pola Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda no
Parlamento de Galicia ao anunciar un novo pacto social pola vivenda para os
vindeiros cinco anos, parece que xunto co resto das actuacións previstas non se
pode cualificar, nin de lonxe, como un éxito.
Sintetizando o que a propia literatura do plan expón, a necesidade permanente de
rehabilitación cumpre, entre outros, cos obxectivos de manter a poboación en
conxuntos históricos, núcleos rurais e barrios de vilas e cidades necesitados de
mellora, conservar o patrimonio residencial construído, mellorar as condicións de
vida, reducir a demanda de novos desenvolvementos urbanísticos e facer máis
eficientes dende o punto de vista do consumo enerxético as vivendas
rehabilitadas.

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTROiVCjVotoj8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Como sabemos, a concordancia entre as declaracións que se poden facer sobre as
intencións de desenvolver determinadas políticas e o que se fai atópase nos
orzamentos públicos e no seu grao de execución; non se trata só de consignar
cantidades concretas, máis ou menos elevadas, se non da xestión que se leve a
cabo desas cantidades.
Os orzamentos da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda inclúen o
denominado programa 451A - Fomento da rehabilitación e da calidade da
vivenda que ten como obxectivo fomentar a rehabilitación da vivenda e a
renovación urbana, recuperando o patrimonio residencial construído e minorando
os impactos no medio, para satisfacer as necesidades de vivenda da poboación, a
calidade de vida da cidadanía e dinamizar o sector da construción.
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No ano 2019, último do que coñecemos a execución orzamentaria, este programa
tiña un orzamento inicial de 49.005.000 € que posteriormente serían
incrementados ata os 54.803.000 €. As obrigas recoñecidas foron 32.617.000 €,
do que se conclúe que se deixaron sen executar 22.186.000 € ou, o que é o
mesmo, practicamente o 40,5 % do orzamentado non foi executado.
Por outro lado, os indicadores asociados para avaliar o cumprimento deste
programa prevén os seguintes valores:
- Vivendas de promoción pública licitadas para rehabilitación: 52
- Axudas concedidas para a rehabilitación de vivenda: 2.445
A deficitaria execución de calquera programa orzamentario pode ter distintas
causas, entre outras, unha incorrecta consignación inicial ou unha xestión
inadecuada del; en todo caso, esa deficiencia debe ser analizada dentro do propio
Goberno e explicada en sede parlamentaria, posto que estamos a falar dunha
elevada cantidade de recursos públicos que deberían ter sido aplicados a unha
política de vivenda esencial.
Por iso o deputado e a deputada que asinan preguntan:
Cales son os motivos polos que as obrigas recoñecidas correspondentes ao ano
2019 foron 32.617.000 € deixando sen executar 22.186.000 €?.

Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2020

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 30/12/2020 11:02:07

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTROiVCjVotoj8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Patricia Otero Rodríguez na data 30/12/2020 11:02:29
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Á Mesa do Parlamento

Luís Manuel Álvarez Martínez e Patricia Otero Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A rehabilitación de vivendas na Comunidade Autónoma de Galicia forma parte
das actuacións previstas no Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de
acceso á vivenda 2015-2020 (Plan Rehavita).
Aínda que este plan pode considerarse temporal e politicamente rematado, visto o
anuncio realizado pola Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda no
Parlamento de Galicia ao anunciar un novo pacto social pola vivenda para os
vindeiros cinco anos, parece que xunto co resto das actuacións previstas non se
pode cualificar, nin de lonxe, como un éxito.
Sintetizando o que a propia literatura do plan expón, a necesidade permanente de
rehabilitación cumpre, entre outros, cos obxectivos de manter a poboación en
conxuntos históricos, núcleos rurais e barrios de vilas e cidades necesitados de
mellora, conservar o patrimonio residencial construído, mellorar as condicións de
vida, reducir a demanda de novos desenvolvementos urbanísticos e facer máis
eficientes dende o punto de vista do consumo enerxético as vivendas
rehabilitadas.

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTROBLHLUpsOw6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Como sabemos, a concordancia entre as declaracións que se poden facer sobre as
intencións de desenvolver determinadas políticas e o que se fai atópase nos
orzamentos públicos e no seu grao de execución; non se trata só de consignar
cantidades concretas, máis ou menos elevadas, se non da xestión que se leve a
cabo desas cantidades.
Os orzamentos da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda inclúen o
denominado programa 451A - Fomento da rehabilitación e da calidade da
vivenda que ten como obxectivo fomentar a rehabilitación da vivenda e a
renovación urbana, recuperando o patrimonio residencial construído e minorando
os impactos no medio, para satisfacer as necesidades de vivenda da poboación, a
calidade de vida da cidadanía e dinamizar o sector da construción.
No ano 2019, último do que coñecemos a execución orzamentaria, este programa
tiña un orzamento inicial de 49.005.000 € que posteriormente serían
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incrementados ata os 54.803.000 €. As obrigas recoñecidas foron 32.617.000 €,
do que se conclúe que se deixaron sen executar 22.186.000 € ou, o que é o
mesmo, practicamente o 40,5 % do orzamentado non foi executado.
Por outro lado, os indicadores asociados para avaliar o cumprimento deste
programa prevén os seguintes valores:
- Vivendas de promoción pública licitadas para rehabilitación: 52
- Axudas concedidas para a rehabilitación de vivenda: 2.445
A deficitaria execución de calquera programa orzamentario pode ter distintas
causas, entre outras, unha incorrecta consignación inicial ou unha xestión
inadecuada del; en todo caso, esa deficiencia debe ser analizada dentro do propio
Goberno e explicada en sede parlamentaria, posto que estamos a falar dunha
elevada cantidade de recursos públicos que deberían ter sido aplicados a unha
política de vivenda esencial.
Por iso o deputado e a deputada que asinan preguntan:
Fixo o Goberno galego unha avaliación do impacto que tivo o feito de deixar sen
executar 22.186.000 € no ano 2019 dentro deste programa?
Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2020

Asinado dixitalmente por:
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 30/12/2020 11:03:13

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTROBLHLUpsOw6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Patricia Otero Rodríguez na data 30/12/2020 11:03:29

24519

Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan Carlos Francisco Rivera e Carmen
Rodríguez Dacosta, 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 oral
en Pleno.
A concesión de subvencións en Galicia está regulada na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia desenvolvida no Decreto 11/2009, do 8 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, configurando o marco legal ao que se debe adaptar a
xestión das subvencións concedidas en Galicia.
Así, a Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, no seu Capítulo II establece as
disposicións comúns ás subvencións públicas e indica que “os órganos da
administración que propoñan o establecemento de subvencións, con carácter
previo, deberán concretar nun plan estratéxico de subvencións os obxectivos e
efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa
consecución, os custos previsibles e as súas fontes de financiamento, e
supeditaranse, en todo caso, ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade
orzamentaria” e o Decreto 11/2009 polo que se aproba o Regulamento da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que no seu capítulo II regula a
planificación e o contido dos ditos plans estratéxicos.
De igual xeito, o artigo 19.1 da Lei 9/2007 establece que “o procedemento
ordinario de concesión de subvencións tramitarase en réxime de concorrencia
competitiva”, e no seu punto 4 indícanse os casos nos que se poderán conceder
subvencións de forma directa, desenvolvendo no Capítulo III o procedemento de
concesión directa, que é regulado no Capítulo II do Decreto 11/2009.

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTROAxZ4B2zLh4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por iso, as deputadas e o deputado que asinan preguntan:
Cales foron os criterios empregados polo Goberno galego para establecer os
convenios de colaboración con determinados concellos galegos na X Lexislatura?

Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2020
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Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/12/2020 13:31:34
Juan Carlos Francisco Rivera na data 30/12/2020 13:31:49
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María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 30/12/2020 13:32:02
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Pablo Arangüena Fernández, Paloma Castro
Rey e Leticia Gallego Sanromán, 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 oral en Pleno.
A Axencia Turismo de Galicia ten como finalidade impulsar, coordinar e
xestionar a política autonómica en materia de turismo e, en especial, a promoción
e a ordenación do turismo dentro da comunidade de acordo cos principios de
calidade, accesibilidade e sustentabilidade; mediante o que potencia o turismo
como un factor de crecemento económico, valoriza os recursos turísticos e
fomenta o turismo como un instrumento de reequilibrio territorial.
O 29 de novembro de 2019 a Axencia Turismo de Galicia publicou no Diario
Oficial de Galicia a Resolución do 19 de novembro de 2019 pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de subvencións a entidades locais para actuacións de mellora das
infraestruturas turísticas no medio rural e anúnciase a súa convocatoria para o
ano 2020, cun crédito orzamentario de 1,2 millóns de euros e co obxecto do
fomentar a recuperación, a accesibilidade e a sinalización dos recursos turísticos
no medio rural cara á consolidación da oferta turística nas zonas rurais a través da
posta en valor da súa riqueza histórica, cultural, patrimonial e paisaxística.
Na información aos medios que a Xunta de Galicia colga na páx. Web referida ao
Consello da Xunta desenvolvido o 3 de decembro exponse que “A Xunta de
Galicia investiu máis de 3 millóns de euros no embelecemento e na mellora das
infraestruturas turísticas no medio rural”, articulándose a través da sinatura de
convenios con entidades locais que permitiron levar adiante 135 actuacións.

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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Verificación:
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Por iso as deputadas e o deputado que asinan preguntan:
Que valoración fai o Goberno galego sobre os obxectivos acadados con estas
subvencións?
Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2020
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Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/12/2020 13:32:51
Pablo Arangüena Fernández na data 30/12/2020 13:33:08
Paloma Castro Rey na data 30/12/2020 13:33:22
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María Leticia Gallego Sanromán na data 30/12/2020 13:33:32
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan Carlos Francisco Rivera e Carmen
Rodríguez Dacosta, 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 oral
en Pleno.
A concesión de subvencións en Galicia está regulada na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia desenvolvida no Decreto 11/2009, do 8 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, configurando o marco legal ao que se debe adaptar a
xestión das subvencións concedidas en Galicia.
Así, a Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, no seu Capítulo II establece as
disposicións comúns ás subvencións públicas e indica que “os órganos da
administración que propoñan o establecemento de subvencións, con carácter
previo, deberán concretar nun plan estratéxico de subvencións os obxectivos e
efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa
consecución, os custos previsibles e as súas fontes de financiamento, e
supeditaranse, en todo caso, ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade
orzamentaria” e o Decreto 11/2009 polo que se aproba o Regulamento da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que no seu capítulo II regula a
planificación e o contido dos ditos plans estratéxicos.
De igual xeito, o artigo 19.1 da Lei 9/2007 establece que “o procedemento
ordinario de concesión de subvencións tramitarase en réxime de concorrencia
competitiva”, e no seu punto 4 indícanse os casos nos que se poderán conceder
subvencións de forma directa, desenvolvendo no Capítulo III o procedemento de
concesión directa, que é regulado no Capítulo II do Decreto 11/2009.

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTRO9Vp3TooVb2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por iso as deputadas e o deputado que asinan preguntan:
Cales foron os criterios empregados polo Goberno galego para establecer os
convenios de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e determinados
concellos galegos no ano 2019?
Pazo do Parlamento, 21 de decembro de 2020
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Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/12/2020 13:34:26
Juan Carlos Francisco Rivera na data 30/12/2020 13:34:39
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María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 30/12/2020 13:34:52
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan Carlos Francisco Rivera 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, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
en Pleno.
A concesión de subvencións en Galicia está regulada na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia desenvolvida no Decreto 11/2009, do 8 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, configurando o marco legal ao que se debe adaptar a
xestión das subvencións concedidas en Galicia.
Así, a Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, no seu Capítulo II establece as
disposicións comúns ás subvencións públicas e indica que “os órganos da
administración que propoñan o establecemento de subvencións, con carácter
previo, deberán concretar nun plan estratéxico de subvencións os obxectivos e
efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa
consecución, os custos previsibles e as súas fontes de financiamento e
supeditaranse, en todo caso, ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade
orzamentaria” e o Decreto 11/2009 polo que se aproba o Regulamento da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que no seu capítulo II regula a
planificación e o contido dos ditos plans estratéxicos.
De igual xeito, o artigo 19.1 da Lei 9/2007 establece que “o procedemento
ordinario de concesión de subvencións tramitarase en réxime de concorrencia
competitiva”, e no seu punto 4 indicase os casos nos que se poderán conceder
subvencións de forma directa, desenvolvendo no Capítulo III o procedemento de
concesión directa, que é regulado no Capítulo II do Decreto 11/2009.

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTRO5MdsTRQsH3
Verificación:
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Augas de Galicia é a entidade adscrita á Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade que asume as competencias sobre o conxunto da Administración
hidráulica de Galicia.

Por iso as deputadas e o deputado que asinan preguntan:
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Cales foron os criterios empregados pola entidade Augas de Galicia para
establecer os convenios de colaboración con determinados concellos galegos na
X Lexislatura?
Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2020

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/12/2020 13:35:46
Juan Carlos Francisco Rivera na data 30/12/2020 13:36:00
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Patricia Otero Rodríguez na data 30/12/2020 13:36:12
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan Carlos Francisco Rivera e Paloma
Castro Rei, 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 oral en
Pleno.
No Diario Oficial de Galicia do 30 de decembro de 2019 a Vicepresidencia e
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza publicou a Orde
do 12 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se
convocan subvencións para a creación e/ou mellora das infraestruturas,
dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos
municipais, destinadas a concellos de Galicia para o ano 2020, de forma
individual e mediante o sistema de xestión compartida, cun crédito orzamentario
de 4 millóns de euros para obras de instalación, ampliación ou mellora das redes
de luz pública; pavimentación de camiños públicos municipais; construción,
mellora e ampliación de parques infantís, cubrición de parques infantís ou
construción de novos parques infantís cubertos;
construción, mellora,
ampliación ou rehabilitación de edificios ou dependencias municipais destinados
á prestación de servizos municipais e/ou dotación de equipamentos destes
edificios ou dependencias ou para a construción, mellora, ampliación ou
rehabilitación de instalacións deportivas de uso público e/ou dotación de
equipamentos das referidas instalacións.
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Os posibles beneficiarios da dita subvención son os concellos galegos que, de
forma individual ou mediante asociacións ou agrupacións, teñan menos de
30.000 habitantes, de acordo coas cifras oficiais do padrón municipal de
habitantes a 1 de xaneiro de 2018, publicadas polo Instituto Galego de
Estatística; e a axuda máxima poderá financiar ata o 80 % do orzamento da obra
ou equipamento que se vai realizar, co límite de 40.000 euros para as solicitudes
individuais e 50.000 euros para as solicitudes conxuntas e para as presentadas por
concellos resultantes dun proceso de fusión municipal ou en proceso de fusión.
No artigo 11 da dita orde establécense os criterios de avaliación que, entre outros,
outorga 30 puntos, dos 100 puntos máximos, para a solicitude dunha entidade
resultante ou en proceso de fusión municipal, ou para a presentación conxunta de
solicitude entre varios concellos (cun mínimo de 15 puntos).
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Por iso as deputadas e o deputado que asinan preguntan:
Que valoración fai o Goberno galego dos obxectivos acadados con esta
subvención na X Lexislatura?
Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2020

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/12/2020 13:37:13
Juan Carlos Francisco Rivera na data 30/12/2020 13:37:27
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Paloma Castro Rey na data 30/12/2020 13:37:40
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Pablo Arangüena Fernández, Paloma Castro
Rey e Leticia Gallego Sanromán, 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 oral en Pleno.
A concesión de subvencións en Galicia está regulada na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia desenvolvida no Decreto 11/2009, do 8 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, configurando o marco legal ao que se debe adaptar a
xestión das subvencións concedidas en Galicia.
Así, a Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, no seu Capítulo II establece as
disposicións comúns ás subvencións públicas e indica que “os órganos da
administración que propoñan o establecemento de subvencións, con carácter
previo, deberán concretar nun plan estratéxico de subvencións os obxectivos e
efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa
consecución, os custos previsibles e as súas fontes de financiamento, e
supeditaranse, en todo caso, ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade
orzamentaria” e o Decreto 11/2009 polo que se aproba o Regulamento da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que no seu capítulo II regula a
planificación e o contido dos ditos plans estratéxicos.
De igual xeito, o artigo 19.1 da Lei 9/2007 establece que “o procedemento
ordinario de concesión de subvencións tramitarase en réxime de concorrencia
competitiva”, e no seu punto 4 indícanse os casos nos que se poderán conceder
subvencións de forma directa, desenvolvendo no Capítulo III o procedemento de
concesión directa, que é regulado no Capítulo II do Decreto 11/2009.
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Por iso as deputadas e o deputado que asinan preguntan:
Cales foron os criterios empregados pola Axencia Turismo de Galicia para
establecer os convenios de colaboración con determinados concellos galegos
durante a X Lexislatura?
Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2020
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Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/12/2020 13:38:21
Pablo Arangüena Fernández na data 30/12/2020 13:38:35
Paloma Castro Rey na data 30/12/2020 13:38:58
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María Leticia Gallego Sanromán na data 30/12/2020 13:39:10
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Paloma Castro Rey e Pablo Arangüena
Fernández, 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 oral en
Pleno.
A concesión de subvencións en Galicia está regulada na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia desenvolvida no Decreto 11/2009, do 8 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, configurando o marco legal ao que se debe adaptar a
xestión das subvencións concedidas en Galicia.
Así, a Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, no seu Capítulo II establece as
disposicións comúns ás subvencións públicas e indica que “os órganos da
administración que propoñan o establecemento de subvencións, con carácter
previo, deberán concretar nun plan estratéxico de subvencións os obxectivos e
efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa
consecución, os custos previsibles e as súas fontes de financiamento, e
supeditaranse, en todo caso, ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade
orzamentaria” e o Decreto 11/2009 polo que se aproba o Regulamento da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que no seu capítulo II regula a
planificación e o contido dos ditos plans estratéxicos.
De igual xeito, o artigo 19.1 da Lei 9/2007 establece que “o procedemento
ordinario de concesión de subvencións tramitarase en réxime de concorrencia
competitiva”, e no seu punto 4 indícanse os casos nos que se poderán conceder
subvencións de forma directa, desenvolvendo no Capítulo III o procedemento de
concesión directa, que é regulado no Capítulo II do Decreto 11/2009.
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Por iso as deputadas e o deputado que asinan preguntan:
Cales foron os criterios empregados pola Vicepresidencia e Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza para establecer os convenios de
colaboración con determinados concellos galegos no ano 2019?

Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2020
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Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/12/2020 13:40:01
Paloma Castro Rey na data 30/12/2020 13:40:14
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Pablo Arangüena Fernández na data 30/12/2020 13:40:24
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Pablo Arangüena Fernández 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 oral en Pleno.
A Constitución española e a Carta europea de autonomía local establecen e consagran os
principios de autonomía e suficiencia financeira das entidades locais. O Estatuto de
autonomía de Galicia establece que os ingresos dos entes locais se percibirán a través da
Comunidade Autónoma galega, que os distribuirá de acordo cos criterios legais que
estableza, tanto no que se refire aos ingresos estatais como para as subvencións
incondicionais.
A Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local no seu artigo 2.1
modificado pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade
da Administración local, establece: “Para a efectividade da autonomía garantida
constitucionalmente ás entidades locais, a lexislación do Estado e a das comunidades
autónomas, reguladora dos distintos sectores da acción pública, segundo a distribución
constitucional das competencias, deberá asegurar aos concellos, ás provincias e ás illas
o seu dereito a intervir en cantos asuntos afecten directamente ao círculo dos seus
intereses, atribuíndolle as competencias que proceda en atención ás características da
actividade pública de que se trate e á capacidade de xestión da entidade local, de
conformidade cos principios de descentralización, proximidade, eficacia e eficiencia, e
con estrita suxeición á normativa de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade
financeira.”
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E no artigo 105.1 establece: “de conformidade coa lexislación prevista no artigo 5,
dotarán ás facendas locais de recursos suficientes para o cumprimento dos fins das
entidades locais.”
Así, o principio de suficiencia financeira implica que as entidades locais galegas
deberán dispoñer de medios suficientes para o desempeño das funcións que as leis lles
atribúen e que se deben nutrir de tributos propios e da participación nos ingresos do
Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia. Esta lei regula a colaboración financeira
da Comunidade Autónoma de Galicia coas entidades locais do seu territorio, a través da
participación destas nos recursos económicos daquela, sobre a base dos principios de
eficiencia, equidade, corresponsabilidade fiscal e lealdade institucional.
Pero a realidade é que os gobernos do partido popular na Xunta de Galicia nos últimos
once anos ininterrompidamente nunca tiveron entre as súas prioridades acordar cos
concellos e unha lei de financiamento local que acabe co raquitismo orzamentario das
entidades locais nin a delimitación das competencias que cada administración debe
exercer, así como o financiamento para poder levalas a cabo.
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A antiga Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza conta dentro dos seus departamentos coa dirección xeral de Administración
Local que, dentro das súas competencias está manter e fomentar as relacións coas
corporacións locais, correspondéndolle tamén o fomento das liñas de colaboración coas
entidades locais galegas no referente, entre outras, á convocatoria e execución de liñas
de subvención.
Os orzamentos correspondentes ao exercicio 2019 e aprobados polo Partido Popular no
seo deste parlamento estableceron determinadas contías destinadas ás corporacións
locais, ben a través de transferencias correntes ou como transferencias de capital; así
dentro do programa 141A Administración local, as partidas 4610, 4611, 7602, 7610 e
7611 tiñan un crédito inicial total de 12.345.173 euros, que ao longo do exercicio se foi
incrementando acadando un crédito vixente de 19.659.594,59 euros, poren as obrigas
recoñecidas segundo a execución orzamentaria presentada pola Xunta de Galicia a 31 de
decembro de 2019 son de tan só 10.791.347,74 euros.
Por iso as deputadas e o deputado que asinan preguntan:
Que valoración fai o Goberno galego desta falta de execución orzamentaria que deixa os
concellos galegos sen 8.868.246,85 euros?

Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2020

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/12/2020 13:42:41
Pablo Arangüena Fernández na data 30/12/2020 13:42:56
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Paloma Castro Rey na data 30/12/2020 13:43:11
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Juan Carlos Francisco Rivera, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) é a axencia, adscrita á
Consellería de Economía, Emprego e Industria, para o desenvolvemento
económico de Galicia.
A misión do Igape é a de apoiar todas as actividades que contribúan a mellorar o
sistema produtivo galego, facilitando os procesos de creación, consolidación e
crecemento empresarial.
Os obxectivos que pretende levar a cabo pódense concretar en:
•Impulsar a creación de novas empresas e fomentar decididamente o
espírito emprendedor.
•Incrementar a competitividade das empresas galegas a través da
innovación e o desenvolvemento tecnolóxico.
•Atraer investimento a Galicia.
•Facilitar a internacionalización.
•Apoiar a cooperación e os proxectos colectivos de empresas galegas.
Para a consecución destes obxectivos, o Igape pon a dispor das empresas galegas
unha serie de axudas para o financiamento do investimento empresarial a través
de axudas a fondo perdido, préstamos BEI para financiar circulante e
investimentos e incentivos económicos rexionais.
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Na X lexislatura os créditos iniciais consignados nos orzamentos da Xunta de
Galicia para os anos 2016-2019 acadaron máis de 427 millóns de euros, mentres
que as obrigas recoñecidas foron de tan só 202 millóns de euros, é dicir, deixaron
sen executar o 53 % do total dos créditos consignados.
Por iso a deputada e o deputado que asinan preguntan:
Que valoración fai o Goberno galego desta baixa execución orzamentaria?
Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2020

24536

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/12/2020 13:45:47
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Juan Carlos Francisco Rivera na data 30/12/2020 13:46:01

24537

Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Noa Díaz Varela e Luís Manuel Álvarez Martínez,
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 oral en Pleno
O parque do Pasatempo de Betanzos é un dos monumentos máis singulares de Galicia e
mesmo de España.
Pensado e realizado como un parque enciclopédico público polo benfeitor emigrado na
Arxentina Juan García Naveira, coa colaboración do seu irmán, foi iniciado en 1893 e
rematado en 1914 e nel os irmáns Naveira querían ensinar aos nenos e nenas como era o
mundo que eles coñeceran nas súas múltiples viaxes. Nese senso é un parque didáctico,
precursor dos parques temáticos, onde existen elementos de Exipto, a muralla chinesa, o
canal de Panamá, estatuas romanas, esculturas de famosos escritores, a estatua da
Caridade, a fonte das Catro Estacións..., e tamén inventos da tecnoloxía do momento
porque alí está un dirixible, moito antes de que en Galicia voase ningún. Todo para
reflectir lugares e feitos do mundo e da cultura universal, como afirma Alfredo Eiras.
E ademais era un lugar de esparcemento con máis de 9 hectáreas de extensión, labirintos
vexetais, estanques, reloxos con distintos usos horarios, grutas subterráneas... incluso
tivo un parque zoolóxico.
Foi unha iniciativa novidosa e única no seu xénero, que figuraba en todas as guías de
viaxe do seu tempo.
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O Concello de Betanzos solicitou ante a Xunta de Galicia a declaración do parque do
Pasatempo coma Ben de Interese Cultural o 17 de marzo de 2017, expediente que
tardou en resolverse case tres anos, aprobado o Decreto o 6 de febreiro de 2020 polo
Consello da Xunta como ben inmoble coa categoría de xardín histórico. como un dos
máximos expoñentes do eclecticismo en Galicia
O conselleiro de Cultura e Turismo, en declaracións aos medios indicou que “A Xunta
traballará na redacción dun proxecto integral de rehabilitación, buscando para iso
financiación exterior", aludindo ás axudas estatais e precisando que as achegas a
maiores que sexan precisas financiaranse ao 50 % entre o Concello e a Xunta de
Galicia.
A alcaldesa de Betanzos recordoulle que, da primeira fase, a máis urxente, xa está
elaborado o proxecto e que xa hai orzamento, e a Deputación Provincial da Coruña
aprobou o pasado 17 de setembro un investimento de 500.000 euros para iniciar a
recuperación do parque.
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Por iso as deputadas e o deputado que asinan preguntan:

Cal é a contía orzamentaria que vai achegar a Xunta de Galicia para acometer a
recuperación do parque?

Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2020

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/12/2020 13:46:40
Noa Susana Díaz Varela na data 30/12/2020 13:46:54
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 30/12/2020 13:47:07
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Pablo Arangüena 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 oral en Pleno.
A Constitución española e a Carta europea de autonomía local establecen e
consagran os principios de autonomía e suficiencia financeira das entidades
locais. O Estatuto de autonomía de Galicia establece que os ingresos dos entes
locais se percibirán a través da Comunidade Autónoma galega, que os distribuirá
de acordo cos criterios legais que estableza, tanto no que se refire aos ingresos
estatais como para as subvencións incondicionais.

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTRO3uZAwzLVL9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local no seu artigo 2.1
modificado pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e
sostibilidade da Administración local, establece: “Para a efectividade da
autonomía garantida constitucionalmente ás entidades locais, a lexislación do
Estado e a das comunidades autónomas, reguladora dos distintos sectores da
acción pública, segundo a distribución constitucional das competencias, deberá
asegurar aos concellos, ás provincias e ás illas o seu dereito a intervir en cantos
asuntos afecten directamente ao círculo dos seus intereses, atribuíndolle as
competencias que proceda en atención ás características da actividade pública
de que se trate e á capacidade de xestión da entidade local, de conformidade cos
principios de descentralización, proximidade, eficacia e eficiencia, e con estrita
suxeición á normativa de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira.”
E no artigo 105.1 establece: “de conformidade coa lexislación prevista no artigo
5, dotarán ás facendas locais de recursos suficientes para o cumprimento dos
fins das entidades locais.”
O 20 de xaneiro de 2006, o presidente da Xunta de Galicia e o presidente da
Fegamp, asinaron o primeiro Pacto local galego, de acordo co establecido na Lei
de bases de réxime local (Lei 7/1985, do 2 de abril) e a Lei de Administración
local de Galicia (Lei 7/1997, do 22 de xullo) e demais normativa de aplicación
vixente.
O dito pacto establece unha reasignación de competencias entre a Comunidade
Autónoma galega e a Administración local, baseándose no principio de
subsidiariedade, con respecto á garantía da autonomía local, dotada de
financiamento suficiente para a súa prestación.
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Nas súas cláusulas, establécese que as partes asinantes se comprometen, entre
outras cousas, a:
“I.-Financiamento:
Sen prexuízo do obxectivo irrenunciable e imprescindible de acadar un pacto de
Estado polo financiamento, no que defendemos a inclusión dos criterios de
número de núcleos de poboación e extensión do territorio na distribución aos
concellos da participación nos tributos do Estado, a Comunidade Autónoma
galega levará a cabo as seguintes actuacións:
- Regulación do Fondo galego de cooperación local.
- Fondo de compensación interterritorial
- Asunción dos custos de mantemento dos centros de saúde, actualmente a cargo
dos concellos
- Asunción dos custos de mantemento dos centros de ensinanza primaria.”
Pasados 14 anos desde a sinatura deste primeiro Pacto local galego e sen que se
teña desenvolto na súa totalidade, é momento de iniciar o debate sobre un II
Pacto Local no seo da Comisión Galega de Cooperación Local, que estableza
claramente as competencias de cada administración así como a suficiencia
financeira para levalas a cabo.
Por iso as deputadas e o deputado que asinan preguntan:
Vai o Goberno galego abordar o debate sobre a actualización do Pacto Local
Galego no seo da Comisión Galega de Cooperación Local?
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Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2020

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/12/2020 13:48:18
Pablo Arangüena Fernández na data 30/12/2020 13:48:33
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Paloma Castro Rey na data 30/12/2020 13:48:50
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Juan Carlos Francisco Rivera, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A covid-19 causou estragos na Unión Europea e nos seus Estados membros,
cobrándose a vida de preto de 150.000 persoas e inflixindo unha dor irreparable a
milleiros de persoas.
Lamentablemente, e unha vez máis, a Unión Europea non estaba preparada para
facer fronte a esta nova crise ao non contar cos instrumentos comunitarios
necesarios para combatela de xeito inmediato, colectivo, eficaz e solidario.
A crise puxo de manifesto a fraxilidade das nosas capacidades e instrumentos
comúns de goberno económico e social ante tal desafío, nun momento no que se
comprobou que a única resposta posible é una acción pública firme e ambiciosa.
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Con todo, e a diferenza da anterior crise económica, a pesar do desconcerto
inicial, a UE soubo reaccionar ante a pandemia de xeito diferente e moito máis
áxil: o Banco Central Europeo adoptou en marzo un programa de adquisición de
activos por valor de 750.000 millóns de euros, ampliado posteriormente a 1,35
billóns para inxectar liquidez na economía europea. Pola súa banda, a Comisión
Europea activou por primeira vez a cláusula xeral de escape flexibilizando ao
máximo as normas orzamentarias da Unión para que os Estados membros
puidesen contrarrestar os efectos da pandemia sen dificultade; flexibilizou ao
máximo as normas de axudas de Estado e mobilizou paquetes de axudas para
proporcionar liquidez ás pequenas e medianas empresas e á asistencia sanitaria.
Así mesmo, puxo en marcha o programa SURE, mobilizando 100.000 millóns de
euros en créditos para sustentar programas de apoio temporal ao emprego como
os ERTE españois.
Non obstante, a virulencia da pandemia e as medidas adoptadas para combatela,
con peches e confinamentos ao longo e ancho dos 27 Estados membros, esixía
una resposta fiscal capaz non só de frear o golpe no inmediato, senón de asentar a
recuperación da actividade e o emprego a medio e longo prazo.

24543

Así o entendeu o Goberno de España, que desde o primeiro momento, xunto con
outros países gravemente afectados pola covid como Italia e Francia, liderou a
defensa da necesidade de adoptar un paquete de estímulos fiscais a nivel
comunitario capaz de asentar a recuperación económica sen deixar a ninguén
atrás.
Tras semanas de intensas negociacións, tales medidas cristalizaron no Consello
Europeo do pasado 21 de xullo, onde os líderes europeos pecharon un acordo
histórico para a creación dun Fondo de Recuperación e Resiliencia, a principal
ferramenta do Plan coñecido como Next Generation EU, por valor de 750.000
millóns de euros para investir na reactivación da economía no período 20212023, unha parte do cal -390.000 millóns- se destinará a subvencións e o resto 360.000 millóns- a préstamos aos Estados membros.
Como país fortemente golpeado pola covid-19, España será un dos Estados
membros máis beneficiados do Fondo de Recuperación ao percibir arredor de
72.000 millóns de euros en axudas a fondo perdido e arredor de 68.000 millóns
en préstamos que deben servir para impulsar a recuperación da economía
española e propiciar a transformación do seu modelo produtivo.
Pero a liberación dos fondos non é automática: cada Estado membro deberá
solicitar o acceso a eles presentando plans de investimentos e reformas orientadas
a impulsar o potencial de crecemento, a creación de emprego e a resiliencia
económica e social, resultando indispensables ademais neste contexto os
proxectos que contribúan á transición ecolóxica e dixital.
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O Fondo de Recuperación abre, polo tanto, un escenario de oportunidade que
Galicia non pode deixar pasar. Como comunidade afectada de importantes
desequilibrios socioeconómicos e golpeada por una profunda crise demográfica,
pero tamén como comunidade cun rico e dinámico tecido produtivo en campos
cruciais para as transicións, ecolóxica e dixital, como as enerxías renovables, a
construción naval ou a mobilidade sustentable, Galicia debe dotarse dunha
estratexia capaz de sacar o máximo rendemento do Fondo de Recuperación
europeo.
Galicia, co Goberno autonómico ao fronte, debe elaborar un plan global para a
captación e investimento dos fondos comunitarios nos sectores estratéxicos da
comunidade co obxectivo de combater non só as consecuencias negativas da
pandemia senón para contrarrestar a dinámica de atonía económica da última
década e reconstruír un novo modelo produtivo capaz de facer fronte ás
revolucións ecolóxica e dixital desde a xustiza social.
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Por iso a deputada e o deputado que asinan preguntan:
En que consisten as propostas presentadas pola Comisión creada no seo da Xunta
de Galicia Next Generation Galicia para participar nos fondos extraordinarios
europeos Next Generation UE?
Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2020

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/12/2020 13:49:35
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Juan Carlos Francisco Rivera na data 30/12/2020 13:50:04
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Leticia Gallego Sanromán e Juan Carlos
Francisco Rivera, 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 oral en
Pleno.
O Consello de Contas foi creado pola Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas, como órgano de control externo da Comunidade Autónoma galega. Esta
lei foi reformada pola Lei 8/2015, coa finalidade de reforzar as súas
competencias, a súa independencia e a súa propia eficiencia e capacidade de
cooperación con outras institucións.
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Na propia exposición de motivos da Lei 8/2015, do 7 de agosto, de reforma da
Lei 6/1985, e do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, para a
prevención da corrupción, establecese que “O Consello de Contas de Galicia, o
órgano de control e fiscalización externo das contas do sector público
autonómico galego, ocupa unha posición especialmente relevante no tecido
institucional da Comunidade Autónoma. Creado no propio Estatuto de
autonomía de Galicia, no seu artigo 53.2, desenvolvido por unha das primeiras
leis da Comunidade Autónoma (a Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de
Contas, reformada pola Lei 4/1986), desde que o Consello de Contas se puxo en
marcha no ano 1991 ten gañado o merecido recoñecemento da sociedade galega
pola súa continuada contribución, a través dos sucesivos informes presentados
ao Parlamento, á mellora da xestión dos recursos públicos administrados polo
sector público autonómico”.
E no artigo primeiro, modificase o punto 1 do artigo 1 da Lei 6/1985, do 24 de
xuño, do Consello de Contas, que queda redactado como segue: “O Consello de
Contas, como órgano de fiscalización externa das contas e da xestión
económico-financeira e contable, exercerá a súa función en relación coa
execución dos programas de ingresos e gastos do sector público da Comunidade
Autónoma e asesorará o Parlamento de Galicia en materia económico
financeira”.
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O 30 de outubro deste ano tiveron entrada neste Parlamento os informes de
fiscalización e de prevención da corrupción coa Memoria anual de actividades do
Consello de Contas de Galicia correspondentes ao exercicio 2019, que inclúe o
Informe de fiscalización da conta xeral da Comunidade Autónoma corresponde a
2018, e as contas anuais de Consello de 2019.
No Informe de fiscalización correspondente á Conta Xeral da Comunidade
Autónoma para 2018 o Consello de Contas recolle no apartado III.
Recomendacións, o seguimento das recomendacións dos informes de exercicios
anteriores e as recomendacións do informe de fiscalización do exercicio 2018.
No que atinxe ao seguimento das recomendacións de informes anteriores o
Consello informa que foron catro as recomendacións aplicadas, aínda que nos
propios comentarios manifestados no informe polo Consello se recolle que tres
delas foron parcialmente aplicadas, que seguen once recomendacións vixentes
pendentes de aplicación e catro recomendacións derivadas do informe de
fiscalización do exercicio 2018.
O feito de non aplicar as recomendacións feitas polo órgano fiscalizador supón
un incumprimento grave co compromiso de transparencia, limitando a
responsabilidade encomendada ao Consello de ofrecer ao Parlamento de Galicia
unha opinión sobre os estados financeiros da Comunidade que lle permita
pronunciarse sobre a súa aprobación.
O Consello debe emitir unha opinión sobre a integridade e fiabilidade das contas
presentadas e sobre a situación económica da Administración autonómica. Polo
tanto, o informe ten unha natureza fundamentalmente financeira, orzamentaria e
patrimonial cos seguintes obxectivos:
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1) Verificar se a información rendida é completa e permite trasladar ao
Parlamento unha opinión fiable da situación e actividade dos centros públicos da
Administración da Comunidade Autónoma, ou se polo contrario precisa ser
completada para poder emitila.
2) Determinar se a Conta da Administración reflicte razoablemente a imaxe fiel
do patrimonio, dos resultados e da liquidación do orzamento.
3) Ofrecer a información necesaria para interpretar correctamente a situación
financeira da Administración, completando o contido das contas nos casos nos
que se estime necesario.
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Por iso as deputadas e o deputado que asinan preguntan:

Que valoración fai o Goberno galego sobre o incumprimento sistemático por
parte da Administración autonómica das recomendacións feitas polo Consello de
Contas no seus informes de fiscalización?

Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2020

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/12/2020 13:50:59
María Leticia Gallego Sanromán na data 30/12/2020 13:51:13
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Juan Carlos Francisco Rivera na data 30/12/2020 13:51:22
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan Carlos Francisco Rivera 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 oral en Pleno.
Galicia padece unha crise demográfica de carácter estrutural agravada nos últimos 10
anos, que coinciden cos gobernos do Partido Popular de xeito interrompido na Xunta
de Galicia. Situación que aínda é máis preocupante, se cabe, pola saída neta de mozos
e mozas ao resto de España e a caída continua de nacementos. Proceso acumulativo,
porque á baixa propensión á natalidade súmase que as xeracións en idade fértil son
cada vez máis reducidas, que da como resultado unha “fecundidade moi baixa entre as
baixas”, singular polo seu nivel entre as rexións europeas.
Se facemos o balance, temos que mentres en 2008 naceron 23.175 nenos e nenas, en
2018 a cifra está ao redor de 17.000, unha caída superior a un 25 %. Mentres estes
datos foron negativos en todos os anos, o Goberno galego asegura unha e outra vez
que se trata dun asunto central, básico, senlleiro para o futuro de Galicia e fai plans
con distintos nomes pero con idénticos resultados, sendo un dos maiores fracasos da
Xunta de Galicia.
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Aprobouse neste Parlamento un Plan estratéxico 2015-2020 que colocaba o
incremento do número de nacementos entre as súas prioridades, aprobouse un Plan de
revitalización demográfica que nós refugamos daquela porque erraba no diagnóstico e
non se comprometía nas políticas públicas adecuadas, presentaron unha proxecto de
Lei de impulso demográfico que presenta exactamente os mesmos erros, propondo
fundamentalmente políticas de natalidade, sen propor crear as condicións precisas para
que fose posible unha natalidade próxima ao reemprazo.
Os socialistas cremos que só reforzando os dereitos das mulleres é posible facer
compatible a natalidade voluntaria coa igualdade de xénero máis plena. As mulleres,
as familias desexan en Galicia de media ter o duplo de fillos que teñen hoxe realmente,
o que nos colocaría en vías de solución para a crise demográfica que hoxe padece
Galicia. As mobilizacións do 8 de marzo contribúen a visibilizar a desigualdade e a
colocar na axenda pública, moi arriba, as políticas para a igualdade de xénero.
Pero cómpre trasladar ese impulso social ás decisións políticas, tendo en conta que a
crise económica e social derivada da crise sanitaria da COVID-19 agrava aínda máis
esta, xa de por si, preocupante situación, tendo que actuar con maior intensidade en
políticas de emprego, en conciliación, en política social e en igualdade, en
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corresponsabilidade, sendo en grande medida estas políticas da responsabilidade
directa da Xunta de Galicia.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Que balance fai a Xunta de Galicia do Plan estratéxico 2015-2020 sobre o obxectivo
transversal 3: dinamización demográfica?

Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2020

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/12/2020 15:35:10
Juan Carlos Francisco Rivera na data 30/12/2020 15:35:25
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Marina Ortega Otero na data 30/12/2020 15:35:41
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Pablo Arangüena 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 oral en Pleno.

A Constitución española e a Carta europea de autonomía local establecen e consagran os
principios de autonomía e suficiencia financeira das entidades locais. O Estatuto de
autonomía de Galicia establece que os ingresos dos entes locais se percibirán a través da
Comunidade Autónoma galega, que os distribuirá de acordo cos criterios legais que
estableza, tanto no que se refire aos ingresos estatais como para as subvencións
incondicionais.
A Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local no seu artigo 2.1
modificado pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade
da Administración local, establece: “Para a efectividade da autonomía garantida
constitucionalmente ás entidades locais, a lexislación do Estado e a das comunidades
autónomas, reguladora dos distintos sectores da acción pública, segundo a distribución
constitucional das competencias, deberá asegurar aos concellos, ás provincias e ás illas
o seu dereito a intervir en cantos asuntos afecten directamente ao círculo dos seus
intereses, atribuíndolle as competencias que proceda en atención ás características da
actividade pública de que se trate e á capacidade de xestión da entidade local, de
conformidade cos principios de descentralización, proximidade, eficacia e eficiencia, e
con estrita suxeición á normativa de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade
financeira.”
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E no artigo 105.1 establece: “de conformidade coa lexislación prevista no artigo 5,
dotarán ás facendas locais de recursos suficientes para o cumprimento dos fins das
entidades locais.”
Así, o principio de suficiencia financeira implica que as entidades locais galegas
deberán dispoñer de medios suficientes para o desempeño das funcións que as leis lles
atribúen e que se deben nutrir de tributos propios e da participación nos ingresos do
Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia. Esta lei regula a colaboración financeira
da Comunidade Autónoma de Galicia coas entidades locais do seu territorio, a través da
participación destas nos recursos económicos daquela, sobre a base dos principios de
eficiencia, equidade, corresponsabilidade fiscal e lealdade institucional.
A Administración local galega caracterízase por un importante raquitismo orzamentario,
no que os cometidos superan aos recursos financeiros cos que contan para acometelos,
constituíndose, non obstante, as administracións locais nas protagonistas máis
importantes ante a cidadanía.
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O Pacto local asinado entre a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e
o Goberno autonómico no ano 2006, constituíu un paso importante cara ás formulacións
de diversas iniciativas que se puxeron en marcha desde a Goberno da Xunta de Galicia.
A día de hoxe, o Pacto local non está desenvolvido ao 100 %.
O 14 de febreiro de 2017, a Comisión Executiva da Fegamp aprobou por unanimidade
dos grupos políticos un documento coas demandas en materia de financiamento de cara
ao debate para reformar a Lei de facendas locais. As ditas propostas materializáronse
nun documento titulado “Resumo executivo da Comisión de análise para o estudo e
proposta de medidas de cara á reforma da normativa que rexe as facendas locais”,
documento que consta de tres puntos con cen propostas:
1. Antecedentes
2. Introdución
3. Propostas
Neste último punto, Propostas, trátanse varios apartados, entre os que se inclúe:
3.1. Financiamento local.
3.1.3.Participación nos ingresos da Comunidade Autónoma, puntos 25 a 33.
3.1.4.Transferencias a través de subvencións, puntos 34 a 43.
O 26 de xuño deste ano, a Fegamp aprobou o Plan de acción multifocal 2020-2022, no
que se fai unha análise do contexto económico post-covid-19, dos recursos locais para
afrontar a crise, da resposta e das prioridades para afrontar a crise e establécese o plan
de actuación, no que se acordaron unha serie de medidas multifocais necesarias para
que as entidades locais poidan saír desta crise o máis axiña posible e sen deixar a
ninguén atrás. Estas medidas están contempladas dentro do punto 4.2 do dito Plan:
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4.2.1 Medidas de financiamento das entidades locais
4.2.2 Medidas de coordinación e seguimento
4.2.3 Medidas sociais
4.2.4 Medidas de reactivación económica
4.2.5 Medidas territoriais e de xestión de servizos
4.2.6 Medidas tecnolóxicas
4.2.7 Medidas de formación e información
É dicir, novamente todas as entidades locais, a través da Federación Galega de
Municipios e Provincias, reiteran a necesidade de que por parte da Xunta de Galicia se
acorde coa Fegamp o financiamento das entidades locais, o reparto de subvencións, así
como impulsar a coordinación co fin de mellorar a vida da cidadanía que vive en cada
concello de Galicia.
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Outras administracións, nomeadamente as deputacións da Coruña, de Lugo e de
Pontevedra teñen apostado xa na pasada lexislatura polo cambio aprobado no seo da
Fegamp, aprobando o Plan Único, no que se unifican os antigos plans de investimentos
e determinadas liñas de subvencións nunha única convocatoria anual, permitindo aos
concellos non só unha mellor planificación, senón maior axilidade na tramitación, máis
autonomía local para decidir en que invisten os fondos e máis transparencia na
asignación de recursos.
Durante a X Lexislatura e comezo desta XI a Xunta de Galicia ten aprobado varias
normas nas que se incrementaron as obrigas e/ou competencias das entidades locais sen
que en ningún caso lle achegasen o financiamento necesario para poder desenvolvelas.
Por iso as deputadas e o deputado que asinan preguntan:
Vai o Goberno galego negociar coa Fegamp un novo sistema de reparto de
transferencias non finalistas aos concellos galegos?

Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2020

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/12/2020 15:45:05
Pablo Arangüena Fernández na data 30/12/2020 15:45:21
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Paloma Castro Rey na data 30/12/2020 15:45:36
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan Carlos Francisco Rivera 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, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
A concesión de subvencións en Galicia está regulada na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia desenvolvida no Decreto 11/2009, do 8 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia, que configura o marco legal ao que se debe adaptar a
xestión das subvencións concedidas en Galicia.
Así, a Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, no seu Capítulo II establece as
disposicións comúns ás subvencións públicas e indica que “os órganos da
administración que propoñan o establecemento de subvencións, con carácter
previo, deberán concretar nun plan estratéxico de subvencións os obxectivos e
efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa
consecución, os custos previsibles e as súas fontes de financiamento, e
supeditaranse, en todo caso, ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade
orzamentaria” e o Decreto 11/2009 polo que se aproba o Regulamento da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, que no seu capítulo II regula a
planificación e o contido dos ditos plans estratéxicos.
De igual xeito, o artigo 19.1 da Lei 9/2007 establece que “o procedemento
ordinario de concesión de subvencións tramitarase en réxime de concorrencia
competitiva”, e no seu punto 4 indícanse os casos nos que se poderán conceder
subvencións de forma directa, desenvolvendo no Capítulo III o procedemento de
concesión directa, que é regulado no Capítulo II do Decreto 11/2009.
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Por iso as deputadas e o deputado que asinan preguntan:
Cales foron os criterios empregados polo Goberno galego para establecer os
convenios de colaboración entre a Axencia Galega de Infraestruturas e
determinados concellos galegos na X Lexislatura?
Pazo do Parlamento, 30 de decembro de 2020
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Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 30/12/2020 15:48:18
Juan Carlos Francisco Rivera na data 30/12/2020 15:48:32
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Patricia Otero Rodríguez na data 30/12/2020 15:48:47
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Paloma Castro Rey e Pablo Arangüena
Fernández, 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 oral en Pleno.

No discurso de investidura da IX Lexislatura da Xunta de Galicia, o presidente
Núñez Feijóo anunciou a fusión de concellos como a medida estrela para rematar
co minifundismo da planta municipal galega ao tempo de rematar co seu
raquitismo orzamentario.
Durante esa lexislatura materializáronse dúas fusións, unha en 2013 dos
concellos de Oza dos Ríos e de Cesuras dando lugar ao novo concello OzaCesuras, e no ano 2016 a fusión dos concellos de Cerdedo e Cotobade dando
lugar ao novo concello Cerdedo-Cotobade.
Pasados 7 e 4 anos respectivamente dende as ditas fusións, as deputadas e o
deputado que asinan preguntan:
Ten feito o Goberno galego algún estudo sobre o impacto que tivo cada unha das
fusións sobre o nivel de vida da cidadanía dos novos concellos, así como a súa
contribución á fixación de poboación?
Pazo do Parlamento, 29 de decembro de 2020

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 29/12/2020 13:18:08
Paloma Castro Rey na data 29/12/2020 13:18:21
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Pablo Arangüena Fernández na data 29/12/2020 13:18:30
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Juan Carlos Francisco Rivera, deputada e
deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O artigo 30 do Estatuto de autonomía de Galicia establece que a Comunidade
Autónoma de Galicia ten a competencia exclusiva sobre o fomento e a
planificación da actividade económica de Galicia.
En virtude deste competencia, a Consellería de Economía, Emprego e Industria
puxo en funcionamento no ano 2016 a Oficina Doing Business Galicia.
O 10 de outubro de 2017, a Xunta de Galicia e a Federación Galega de
Municipios e Provincias (Fegamp) asinaron un protocolo de actuación para
fomentar a implantación e fixación de empresas en Galicia mediante a creación
da iniciativa “Concellos Doing Bussines Galicia”.
O Protocolo pon unha serie de deberes aos concellos que consisten na axilización
e simplificación administrativa dos trámites municipais, modificacións do réxime
xurídico do concello e modificacións do réxime fiscal; así como o
establecemento de prezos competitivos nas parcelas de solo empresarial.
E na cláusula terceira do documento recóllense os compromisos da Xunta de
Galicia:
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“ Os concellos que se acollan á iniciativa “Doing Business Galicia” veranse
beneficiados das diferentes medidas que vai promover a Xunta de Galicia coa
finalidade de alcanzar o obxectivo de favorecer e fomentar a implantación de
empresas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. En concreto:
1. A Xunta de Galicia establecerá unha discriminación positiva a favor de
aqueles concellos solicitantes de subvencións destinadas a investimentos e gastos
nos eidos industrial, do emprego e do emprendemento, cando as mesmas sexan
convocadas en réxime de concorrencia competitiva por calquera consellería ou
entidade pertencente ao sector público autonómico de Galicia, mediante a
regulación nas bases da convocatoria dun criterio específico neste sentido no
que o baremo de puntuación supoña, cando menos, o 20 por 100, do total.
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2. Os concellos adheridos a este protocolo poderán integrar o solo industrial da
súa titularidade no Observatorio de Solo Empresarial creado pola Xunta de
Galicia co fin de centralizar a información relativa á oferta de inmobles
empresariais (naves, parcelas, oficinas, viveiros de empresas…), e ofrecer ás
empresas e emprendedores unha localización en Galicia para o desenvolvemento
da súa actividade.
3. Creación dunha marca territorial, asociada á Oficina Doing Business, como
plataforma de colaboración para reducir as cargas administrativas ás empresas
e que funcione a modo de xanela única. Os adheridos ao protocolo adquirirán, a
condición de “Concello Doing Bussines Galicia”, o que suporá un reforzo do
posicionamento global do concello con respecto aos non integrados nesta marca
territorial, e identificarán os activos tanxibles e intanxibles que posúe Galicia en
xeral, e os seus diferentes municipios en particular, e que lles garanten
diferenciarse doutros territorios.”
Pasado máis de tres anos dende a sinatura deste protocolo, a deputada e o
deputado que asinan preguntan:
Cal foi a actividade do Observatorio de Solo Empresarial creado pola Xunta de
Galicia?

Pazo do Parlamento, 29 de decembro de 2020

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 29/12/2020 13:15:42
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Juan Carlos Francisco Rivera na data 29/12/2020 13:15:55
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Mercedes Queixas Zas e Ramón Fernández
Alfonzo, deputada e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG),

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

Pregunta para resposta oral en Pleno, sobre os Plan do Carbón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O tratamento inxusto da Galiza en todos os Plans do Carbón, dos gobernos
estatais do PP e do PSOE, é unha evidencia contrastábel con datos, con asignacións de
fondos por debaixo dos que corresponderían da aplicación dos parámetros fixados polos
asinantes, e con infraestruturas que non se executaron na súa totalidade, diminuíndo
aínda máis os xa escasos fondos. Só no Plano 2006-2012 (Plan Miner II), segundo a
documentación entregada pola Xunta en resposta a unha pregunta do Grupo Parlamentar
do BNG, o Instituto para a Reestruturación da Minería do Carbón e Desenvolvemento
Alternativo das Comarcas Mineiras asignara a Galiza 80,52 M€ até abril de 2012, cun
grao de execución do 26,16%, uns 21,07 M€ comprometidos; no caso das Pontes, tiña
pendentes 17 infraestruturas por un importe de 53,385 M€, preto do 77 % do total. Para
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o Concello a situación das infraestruturas é a que se reflicte no seguinte cadro:
PROXECTOS
(PENDIENTES DE QUE SE HABILITE PARTIDA E SE NOS
ENVIEN PARA FIRMA)
Edificio multifuncional
Actuación s/Polígono Airios
Actuación zona Rebardille
Equipamento servicio para PEMES

10.100.000
5.000.000
2.800.000
800.000
1.400.000
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Oficina recolocacion (PENDIENTE MODIFICACIÓN
CONVENIO)
PROXECTOS (PENDIENTES CONVENIOS A TRES BANDAS)
Xeriátrico
Desenv. Solo industrial Penapurreira
Estrada Airios-Momán
Equipamento zona Deportiva Canle IV
Museo minería
Melloras Pol.Penapurreira
Dotación infraestructura Gas os Airios
PROXECTOS 2012 (PENDIENTES INCLUSION EN
PROTOCOLO)
Adquisición de Terreos Aparral para promoción solo
industrial
EDAR poligono penapurreira
Centro Integral para persoas con discapacidade
Sanemento en Villerma, Espiñaredo e 1ª fase de Bermui
Paseo fluvial lago de As Pontes (casilla-Alimpadoiros)
Oficina recolocación As Pontes
TOTAL

100.000
34.732.000
5.700.000
23.758.000
1.200.000
600.000
2.000.000
227.000
1.247.000
9.999.826
3.852.000
1.400.000
1.904.707
363.119
2.280.000
200.000
54.831.826

Do total, o estado ten recoñecido, por escrito, na resposta ao BNG no Congreso
en abril de 2014, un total de 10.181.180,46 euros en 7 convenios que “... aunque se
inicio su tramitación no se pudo firmar”.
O goberno do estado ten deseñado, dentro da denominada como Estratexia de
Transición Xusta, o Plan de Acción Urxente para Comarcas do Carbón e Centrais en
Peche 2019-2021, xa en aplicación, dotado con 130 M€, para dar resposta a problemas
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urxentes con pouco marxe para un traballo de anticipación mediante os chamados
Convenios de Transición Xusta. O seu desenvolvemento dispositivo faise mediante
modificacións no Plan do Carbón 2013-2018 (RD 675/2014), nomeadamente mediante
o RD Lei 25/2018 de medidas urxentes para unha transición xusta da minaría do
carbón e o desenvolvemento sustentábel das comarcas mineiras, que amplía o prazo
temporal até 2023, mais non o ámbito xeográfico das axudas, no que Galiza (“A Capela,
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As Somozas, Carballo, Carral, Cerceda, Culleredo, Laracha, Mañón, Monfero, Ordenes,
Ortigueira, San Sadurniño, Tordoya, Puentes de García Rodriguez, Muras, Xermade”)
figura con “carácter excepcional” (artigo 4 RD 675/2014).
Segundo a información da web do Instituto de Transición Xusta -organismo
autónomo dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
(Miteco)-, as axudas ao desenvolvemento de infraestruturas e de restauración de zonas
degradadas por mor da actividade mineira créanse ao obxecto de incentivar o
desenvolvemento alternativo á minería do carbón, financiando actuacións coherentes e
complementarias coa planificación autonómica e local e adicional ao esforzo investidor
das Comunidades Autónomas e do goberno do estado; entre as actuacións financiábeis
figuran infraestruturas (polígonos industriais, telecomunicacións, enerxía, viveiros,
centros tecnolóxicos) e restauracións (recuperacións forestais, revalorizacións,
saneamentos atmosféricos, edars); figuran como beneficiarios os municipios mineiros
de Aragón, Castela A Mancha, Castela e León e Principado de Asturias, e, con carácter
excepcional, os de Andalucía, Cataluña e Galiza.
O 28 de decembro, en nota de prensa, o Miteco facía pública a adxudicación
polo Instituto de Transición Xusta de 110,7 M€ de axudas directas para infraestruturas
municipais, correspondentes ao Plan do Carbón 2013-2018, para un total de 98
proxectos en municipios mineiros de Aragón, Castela A Mancha, Castela e León e
Principado de Asturias, a iniciar algún deles en 2021, e que, segundo o Miteco, “…

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTROdgWcxdzsi7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

terán un efecto positivo na xeración de emprego local no curto prazo …”; a aportación
financia o 75 % do custe, mentres que as comunidades autónomas aportan o 25 %
restante, para completar un investimento total 147,5 M€.
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COMUNIDADE

FONDOS ESTATAIS (M€)

Aragón
Asturias
Castela e León
Castela A Mancha

12,0
69,8
22,6
06,1

TOTAL
(M€)
16,1
93,1
30,2
08,1

PROXECTOS
24
60
10
04

A tipoloxía dos proxectos é variada, incluíndo un centro de traballo e economía
social vinculado a un centro de atención a persoas con discapacidade, unha ampliación
dunha residencia de maiores, construción de centros de día, actualización dos polígonos
industriais, viveiros de empresas, potenciación da actividade tradicional local,
transformación de zonas degradadas en áreas de actividades turísticas e culturais,
eficiencia enerxética en vivendas públicas con tecnoloxías como a
prolongación dunha rede de

aerotermia,

xeotermia para auga quente sanitaria a un hospital,

ampliación de centros de empresas de novas tecnoloxías da información e a
comunicación, un Centro Tecnolóxico da Castaña coa posta en marcha dunha empresa
de capital público, con 50 empregos, destinada á transformación deste froito mediante
procesos de secado, lavado e moenda, coa plantación de miles exemplares de novos
castiñeiros nunha escombreira, ...
Segundo o Miteco, a base legal das subvencións directas anteriores é o Real
Decreto 675/2014 do 1 de agosto, que establecía as bases reguladoras de axudas para o
impulso económico das comarcas mineiras do carbón, mediante o desenvolvemento de
proxectos de infraestruturas e proxectos de restauración de zonas degradadas por mor da
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actividade mineira, e nas que Galiza (“A Capela, As Somozas, Carballo, Carral,
Cerceda, Culleredo, Laracha, Mañón, Monfero, Ordenes, Ortigueira, San Sadurniño,
Tordoya, Puentes de García Rodriguez, Muras, Xermade”) figura con “carácter
excepcional” (artigo 4).
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións levou a cabo o goberno galego para defender Galiza diante dos
sucesivos agravios respecto dos Plans do Carbón?

Santiago de Compostela, 04 de xaneiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Mercedes Queixas Zas
Ramón Fernández Alfonzo
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 04/01/2021 11:16:29

Mercedes Queixas Zas na data 04/01/2021 11:16:32
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Ramón Fernández Alfonzo na data 04/01/2021 11:16:40
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Mercedes Queixas Zas,
Luis Bará Torres e Paulo Ríos Santomé, 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 oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Coa entrada en vigor dos novos contratos derivados do Plan de transporte, como
xa advertimos no seu momento suprimíronse liñas que comunicaban diferentes
concellos rurais coa cidade da Coruña, como a que ía de Vila de Cruces ou a de Santiso,
que viña efectuando a empresa Autos Garabanxa. Como xa advertimos o pasado mes de
setembro a entrada en vigor deste novo deseño do transporte público supón unha merma
na calidade do servizo de transporte público e un novo recorte e precarización do
mesmo.
A Xunta de Galicia afirma na prensa que esta liña non se suprimiu e que se
manteñen dúas viaxes ó día entre Vila de Cruces e a cidade da Coruña cuns transbordos
adecuados que permiten facer esta viaxe ás persoas usuarias sen perda de calidade.
Segundo puidemos comprobar na páxina web da propia Consellería de Mobilidade,
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bus.gal, non hai ningunha liña directa que faga este servizo e tampouco hai opción de
ningún transbordo xa que os tempos de espera son superiores a 90 minutos.
A

información

ás

persoas

usuarias

desta

liña,

mesmo

dirixíndose

telefonicamente ao servizo de información sobre as opcións de transbordo, é inexistente.
Concellos como Arzúa quedarían a día de hoxe, sempre segundo a información da
1
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propia Consellería na páxina web, sen conexión coa Coruña e nos casos doutros
concellos como Abegondo, ós que esta liña daba servizo empeoran substancialmente os
horarios e tempos de desprazamento.
Ademais, os traballadores que viñan realizando este traxecto da empresa Autos
Garabanxa non foron subrogados por ningunha outra empresa ao non saír esta liña a
contrato e temen polo seu posto de traballo.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que pensa facer o Goberno galego para restablecer a calidade do servizo dos
usuarios das liñas suprimidas e modificadas que unían os concellos de Vila de Cruces e
Santiso coa cidade da Coruña ?

Santiago de Compostela, 04 de xaneiro de 2021

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Mercedes Queixas Zas
Montserrat Prado Cores
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Paulo Ríos Santomé
Luis Bará Torres
Deputados e deputadas do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 04/01/2021 11:46:35

Paulo Ríos Santomé na data 04/01/2021 11:46:40

María Montserrat Prado Cores na data 04/01/2021 11:46:46

Mercedes Queixas Zas na data 04/01/2021 11:47:05
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 04/01/2021 11:47:14
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Castro García e Manuel Lourenzo Sobral,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Pleno, en demanda de información sobre as xestións realizadas pola
Xunta de Galiza para a declaración da Casa Cornide como BIC.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Casa Cornide é un senlleiro edificio que foi doado pola ilustre familia Cornide
ao Concello da Coruña.
Porén, durante a ditadura, a Administración local sacouna a unha poxa pública,
previamente amañada, que foi gañada por Pedro Barrié de la Maza, para ser
inmediatamente agasallada a Carmen Polo, dona de Franco.
É así como a coruñesa Casa Cornide se converte nun novo fío da historia do
espolio que sostivo a ditadura franquista, ao longo de décadas, tecendo unha rede da
ignominia mediante manobras ilícitas e usurpadoras que derivaron propiedades públicas
ás mans privadas da familia do ditador Franco.
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Recentemente, coincidindo co inicio da celebración do xuízo polo pazo de
Meirás e mais co proceso de estudo para a declaración da Casa Cornide como Ben de
Interese Cultural, atendendo aos obxectivos marcados polo Consello da Memoria
Democrática do Concello da Coruña, a familia Franco respondeu cunha nova
provocación poñendo a Casa Cornide en venda, o que, para alén de requirir unha
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resposta contundente en forma de repulsa, tamén obriga a activarmos con celeridade
todos os resortes necesarios para recuperar para o ben público este patrimonio espoliado
ao pobo galego con actitudes despóticas.
Insistimos na importancia de activar, con carácter urxente, as medidas de
protección necesarias para que un dos edificios máis singulares da cidade conte coa
maior protección legal.
Por iso defendemos, na Comisión de Educación e Cultura celebrada o pasado 17
de novembro, unha proposición non de lei instando a Xunta de Galiza a axilizar o
procedemento necesario para declarar BIC o histórico edificio coruñés coñecido como
Casa Cornide, que foi aprobada por unanimidade.

Por todo o anteriormente exposto, formúlase a seguinte pregunta para resposta
oral en Pleno:
Que xestións leva desenvolvido a Xunta de Galiza para axilizar o procedemento
necesario que declare BIC o histórico edificio coruñés coñecido como Casa Cornide, en
cumprimento do acordo unánime conseguido na Comisión de Educación e Cultura
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celebrada o 17 de novembro de 2020?

Santiago de Compostela, 04 de xaneiro de 2021

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
2
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Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 04/01/2021 13:08:10

Daniel Castro García na data 04/01/2021 13:08:22
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 04/01/2021 13:08:32
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres 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 oral en Pleno, sobre a EDAR do Polígono da Madanela de Melide.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Houbo un tempo en que cada concello tiña o seu vertedoiro de residuos
particular onde se vertía, queimaba e enterraba o contido dos contedores de lixo porque
se puxera de moda aquilo da "recollida de basura" e ninguén quería quedar atrás.
Tamén se puxera de moda o dos Parques Industriais e os concellos, quen máis
quen menos, procuraron solo e montaron o seu parque, improvisadamente, sen orde nin
concerto, vaia, da maneira en que algúns alcaldes e alcaldesas fan as cousas neste País
do ...ti vai facendo...
E en Melide apareceu o Parque Industrial da Madanela coa súa iluminación, as
súas beirarrúas, electricidade... vaia de todo, porque tamén tiña onde botar as augas
residuais de orixe industrial: un regato que ía directamente ao Furelos.
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E o Furelos pandou con todo. Anos e anos de goberno do PP e ninguén se
preocupou polas verteduras de todo tipo... Vaia moitos veciños e veciñas si e A
Asociación de Troiteiros Río Furelos tamén. Mais de parte das autoridades tanto
municipais coma do goberno galego un NON rotundo a excepción do período do BNG
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na alcaldía, que conseguida unha subvención para unha EDAR foi aproveitada a
situación para, coa burocracia por desculpa, recuperar a alcaldía.
E agora que outra vez o PP está na oposición en Melide a depuración das augas
residuais industriais do polígono da Madanela volven ser motivo de ataques do PP ao
goberno municipal e saen á luz as máis peregrinas ideas.
É agora, pois, e non, hai tres, catro anos...que a Xunta de Galiza presiona ao
concello para que solvente o problema, logo de mil e unha irregularidades desde o
nacemento do polígono.
Hai arredor de 15 días que nun acordo municipal o concello liberou 1.452.000
euros do remanente de tesourería para sumarse a unha feliz idea de Augas de Galiza e
avala un proxecto que ao noso ver non ten pes nin cabeza: a conexión das augas fecais
do polígono industrial da Madanela coa depuradora urbana de augas residuais.
Este proxecto cualifica os residuos do polígono coma augas fecais e nace,
disque, da imposibilidade de asumir polo concello o custo dunha EDAR industrial que,
segundo di a ex-alcaldesa, ascendería a 6 ME cuns gastos de explotación de 1,7 ME en
cinco anos.
Os 1,4 ME liberados polo Concello hai pouco para facer a xa mencionada
conexión, serían a terceira parte do custo total pois gardan a esperanza de que a
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Deputación e a Xunta poñan os outros dous terzos. Se as contas non fallan estamos pois
a falar dun orzamento total da obra de 4.350.000 euros.
A todas luces trátase dun "apaño" que cambiará a vertedura de sufridor pero que
non solucionará o problema e podería agravalo.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Cre o Goberno galego que o transvase das augas residuais industriais do
polígono industrial da Madanela á depuradora urbana de Melide é a solución idónea ao
problema de depuración do mesmo?

Santiago de Compostela, 04 de xaneiro de 2021

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Alexandra Fernández Gómez
Luis Bará Torres
Deputado e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 04/01/2021 13:34:20
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Alexandra Fernández Gómez na data 04/01/2021 13:34:25

Xosé Luis Rivas Cruz na data 04/01/2021 13:34:31
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez e Luis Bará Torres, deputada e deputado do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na en
Pleno, sobre o Censo de vivenda baleira.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galiza

xime de alugueiro. Con esa finalidade esa mesma lei habilita ás
mesmas Administracións Públicas a aplicar medidas específicas para impulsar a posta
no mercado de vivendas en alugueiro, sinalando como obxectivo prioritario a
mobilización de vivendas baleiras. Sen embargo a Xunta de Galiza leva oito anos sen
aplicar medidas efectivas para a mobilización de vivenda baleira.
A falta de medidas da Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
contrasta co grande potencial que terían este tipo de medidas no noso país para
aumentar de forma significativa a oferta de vivenda en aluguer, pois cómpre recordar
que Galiza é a CCAA co maior número de vivenda baleira de todo o Estado ao contar
CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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cun parque superior ás 300.000 vivendas baleiras.
As políticas de mobilización de vivenda baleira revélanse altamente eficaces
sobre dous eixos fundamentais da política de vivenda: O acceso á vivenda e a redución
do consumo do solo.
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En primeiro lugar, a intervención sobre o parque de vivenda baleira,
especialmente sobre aquelas en mans dos grandes propietarios que mediante medidas de
presión fiscal provocasen a súa inclusión no mercado, resultan o mecanismo máis áxil e
eficaz para aumentar a oferta de vivenda en aluguer e favorecer, así, a baixada dos
prezos das rendas de alugueiro. Esta medida permitiría dar resposta ante a actual
burbulla que se vive no mercado de aluguer e que se demostra como o principal
problema actual en materia de vivenda, que, recordemos, provocan situacións tan
dramáticas como que unha cuarta parte dos fogares galegos dediquen máis do 30% dos
ingresos ao pago do alugueiro, que no ano 2019 se producirán 1.800 lanzamentos por
impago do aluguer ou que o prezo medio das rendas nas cidades galegas se disparase
nos últimos seis anos de entre un 15 e un 30%.
En segundo lugar, a intervención sobre o parque de vivenda baleira e a
regulación e a reordenación do uso do parque de vivenda é tamén unha necesidade para
a racionalización dos usos do territorio. Despois de décadas marcadas pola ausencia de
políticas equilibradas de consumo de solo, hoxe debemos facer fronte a unha
urbanización difusa e un sobredimensionamento do parque inmobiliario. Cómpre, por
tanto, mudar o rumbo e transformar a actual lóxica guiada pola xeración e apropiación
de inxentes plusvalías, por outra distinta que pretenda a racionalización dun recurso
limitado como é o solo e que aposte pola mobilización do parque xa construído.
Na actual situación de crise económica, social e ambiental a actuación sobre
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estes dous eixos fundamentais é, se cabe, aínda máis urxente. A crise da COVID vén
colocar aínda máis de relevo dous problemas fundamentais, no que por unha banda as
dificultades para o acceso á vivenda son cada vez maiores, e por outro pon freo ao ciclo
expansivo das áreas urbanas que deixa tras de si un parque inmobiliario excesivo que
cómpre xestionar e dotar de uso e mantemento.
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Ante esta situación e a pesar de que este tipo de intervencións estean
expresamente recollidas na Lei 8/2012 de Vivenda, a Xunta de Galiza ven
posicionándose de xeito contrario á intervención sobre a vivenda baleira.
A pesar desta negativa e como consecuencia da presión social que reclama
vivenda accesible, a Consellaría de Infraestruturas e Vivenda deu impulso a un
instrumento para obter maior información sobre a situación do parque de vivendas
baleiras, mediante o decreto 17/2016, do 18 de febreiro, polo que se crea e se regula o
Censo de Vivendas Baleiras da Comunidade Autónoma de Galiza.
Un instrumento que resulta insuficiente, en tanto que deixa fóra do censo as
vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes, que restrinxe a incorporación de
determinadas tipoloxías de edificación ou que deixa con carácter optativo o rexistro das
vivendas que non sexan propiedade de entidades financeiras, o que resulta nunha visión
bastante limitada do actual parque de vivenda baleira.
A pesar destas eivas, o Censo podería supor un primeiro impulso para obter
información detallada da situación do parque inmobiliario en Galiza e un primeiro paso
para comezar a desenvolver a tan necesaria planificación pública da política de vivenda
e a reorganización do parque inmobiliario.
Pasados catro anos dende a aprobación deste Censo de Vivenda Baleira, a
Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda nin rendeu contas sobra os datos
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recollidos, nin se coñece ningunha valoración ou análise dos mesmos e tampouco deu
impulsou a medidas tendentes á intervención deste parque de vivenda baleira.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Pensa a Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda facer públicos os
datos relativos ao Censo de Vivenda Baleira?

Santiago de Compostela, 04 de xaneiro de 2021

Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
Luis Bará Torres
Deputada e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 04/01/2021 13:46:38
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Alexandra Fernández Gómez na data 04/01/2021 13:46:41
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez e Luis Bará Torres, deputada e deputado do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na en
Pleno, sobre o Censo de vivenda baleira.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galiza

xime de alugueiro. Con esa finalidade esa mesma lei habilita ás
mesmas Administracións Públicas a aplicar medidas específicas para impulsar a posta
no mercado de vivendas en alugueiro, sinalando como obxectivo prioritario a
mobilización de vivendas baleiras. Sen embargo a Xunta de Galiza leva oito anos sen
aplicar medidas efectivas para a mobilización de vivenda baleira.
A falta de medidas da Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
contrasta co grande potencial que terían este tipo de medidas no noso país para
aumentar de forma significativa a oferta de vivenda en aluguer, pois cómpre recordar
que Galiza é a CCAA co maior número de vivenda baleira de todo o Estado ao contar
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cun parque superior ás 300.000 vivendas baleiras.
As políticas de mobilización de vivenda baleira revélanse altamente eficaces
sobre dous eixos fundamentais da política de vivenda: O acceso á vivenda e a redución
do consumo do solo.
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En primeiro lugar, a intervención sobre o parque de vivenda baleira,
especialmente sobre aquelas en mans dos grandes propietarios que mediante medidas de
presión fiscal provocasen a súa inclusión no mercado, resultan o mecanismo máis áxil e
eficaz para aumentar a oferta de vivenda en aluguer e favorecer, así, a baixada dos
prezos das rendas de alugueiro. Esta medida permitiría dar resposta ante a actual
burbulla que se vive no mercado de aluguer e que se demostra como o principal
problema actual en materia de vivenda, que, recordemos, provocan situacións tan
dramáticas como que unha cuarta parte dos fogares galegos dediquen máis do 30% dos
ingresos ao pago do alugueiro, que no ano 2019 se producirán 1.800 lanzamentos por
impago do aluguer ou que o prezo medio das rendas nas cidades galegas se disparase
nos últimos seis anos de entre un 15 e un 30%.
En segundo lugar, a intervención sobre o parque de vivenda baleira e a
regulación e a reordenación do uso do parque de vivenda é tamén unha necesidade para
a racionalización dos usos do territorio. Despois de décadas marcadas pola ausencia de
políticas equilibradas de consumo de solo, hoxe debemos facer fronte a unha
urbanización difusa e un sobredimensionamento do parque inmobiliario. Cómpre, por
tanto, mudar o rumbo e transformar a actual lóxica guiada pola xeración e apropiación
de inxentes plusvalías, por outra distinta que pretenda a racionalización dun recurso
limitado como é o solo e que aposte pola mobilización do parque xa construído.
Na actual situación de crise económica, social e ambiental a actuación sobre
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estes dous eixos fundamentais é, se cabe, aínda máis urxente. A crise da COVID vén
colocar aínda máis de relevo dous problemas fundamentais, no que por unha banda as
dificultades para o acceso á vivenda son cada vez maiores, e por outro pon freo ao ciclo
expansivo das áreas urbanas que deixa tras de si un parque inmobiliario excesivo que
cómpre xestionar e dotar de uso e mantemento.
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Ante esta situación e a pesar de que este tipo de intervencións estean
expresamente recollidas na Lei 8/2012 de Vivenda, a Xunta de Galiza ven
posicionándose de xeito contrario á intervención sobre a vivenda baleira.
A pesar desta negativa e como consecuencia da presión social que reclama
vivenda accesible, a Consellaría de Infraestruturas e Vivenda deu impulso a un
instrumento para obter maior información sobre a situación do parque de vivendas
baleiras, mediante o decreto 17/2016, do 18 de febreiro, polo que se crea e se regula o
Censo de Vivendas Baleiras da Comunidade Autónoma de Galiza.
Un instrumento que resulta insuficiente, en tanto que deixa fóra do censo as
vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes, que restrinxe a incorporación de
determinadas tipoloxías de edificación ou que deixa con carácter optativo o rexistro das
vivendas que non sexan propiedade de entidades financeiras, o que resulta nunha visión
bastante limitada do actual parque de vivenda baleira.
A pesar destas eivas, o Censo podería supor un primeiro impulso para obter
información detallada da situación do parque inmobiliario en Galiza e un primeiro paso
para comezar a desenvolver a tan necesaria planificación pública da política de vivenda
e a reorganización do parque inmobiliario.
Pasados catro anos dende a aprobación deste Censo de Vivenda Baleira, a
Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda nin rendeu contas sobra os datos
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recollidos, nin se coñece ningunha valoración ou análise dos mesmos e tampouco deu
impulsou a medidas tendentes á intervención deste parque de vivenda baleira.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Vai a Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda realizar unha
cartografía cos datos obtidos a través do Censo de Vivenda Baleira?

Santiago de Compostela, 04 de xaneiro de 2021

Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
Luis Bará Torres
Deputada e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 04/01/2021 13:46:01
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Alexandra Fernández Gómez na data 04/01/2021 13:46:05
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez e Luis Bará Torres, deputada e deputado do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na en
Pleno, sobre o Censo de vivenda baleira.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galiza

xime de alugueiro. Con esa finalidade esa mesma lei habilita ás
mesmas Administracións Públicas a aplicar medidas específicas para impulsar a posta
no mercado de vivendas en alugueiro, sinalando como obxectivo prioritario a
mobilización de vivendas baleiras. Sen embargo a Xunta de Galiza leva oito anos sen
aplicar medidas efectivas para a mobilización de vivenda baleira.
A falta de medidas da Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
contrasta co grande potencial que terían este tipo de medidas no noso país para
aumentar de forma significativa a oferta de vivenda en aluguer, pois cómpre recordar
que Galiza é a CCAA co maior número de vivenda baleira de todo o Estado ao contar
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cun parque superior ás 300.000 vivendas baleiras.
As políticas de mobilización de vivenda baleira revélanse altamente eficaces
sobre dous eixos fundamentais da política de vivenda: O acceso á vivenda e a redución
do consumo do solo.

1

24581

OFICINA PARLAMENTAR

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

En primeiro lugar, a intervención sobre o parque de vivenda baleira,
especialmente sobre aquelas en mans dos grandes propietarios que mediante medidas de
presión fiscal provocasen a súa inclusión no mercado, resultan o mecanismo máis áxil e
eficaz para aumentar a oferta de vivenda en aluguer e favorecer, así, a baixada dos
prezos das rendas de alugueiro. Esta medida permitiría dar resposta ante a actual
burbulla que se vive no mercado de aluguer e que se demostra como o principal
problema actual en materia de vivenda, que, recordemos, provocan situacións tan
dramáticas como que unha cuarta parte dos fogares galegos dediquen máis do 30% dos
ingresos ao pago do alugueiro, que no ano 2019 se producirán 1.800 lanzamentos por
impago do aluguer ou que o prezo medio das rendas nas cidades galegas se disparase
nos últimos seis anos de entre un 15 e un 30%.
En segundo lugar, a intervención sobre o parque de vivenda baleira e a
regulación e a reordenación do uso do parque de vivenda é tamén unha necesidade para
a racionalización dos usos do territorio. Despois de décadas marcadas pola ausencia de
políticas equilibradas de consumo de solo, hoxe debemos facer fronte a unha
urbanización difusa e un sobredimensionamento do parque inmobiliario. Cómpre, por
tanto, mudar o rumbo e transformar a actual lóxica guiada pola xeración e apropiación
de inxentes plusvalías, por outra distinta que pretenda a racionalización dun recurso
limitado como é o solo e que aposte pola mobilización do parque xa construído.
Na actual situación de crise económica, social e ambiental a actuación sobre
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estes dous eixos fundamentais é, se cabe, aínda máis urxente. A crise da COVID vén
colocar aínda máis de relevo dous problemas fundamentais, no que por unha banda as
dificultades para o acceso á vivenda son cada vez maiores, e por outro pon freo ao ciclo
expansivo das áreas urbanas que deixa tras de si un parque inmobiliario excesivo que
cómpre xestionar e dotar de uso e mantemento.
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Ante esta situación e a pesar de que este tipo de intervencións estean
expresamente recollidas na Lei 8/2012 de Vivenda, a Xunta de Galiza ven
posicionándose de xeito contrario á intervención sobre a vivenda baleira.
A pesar desta negativa e como consecuencia da presión social que reclama
vivenda accesible, a Consellaría de Infraestruturas e Vivenda deu impulso a un
instrumento para obter maior información sobre a situación do parque de vivendas
baleiras, mediante o decreto 17/2016, do 18 de febreiro, polo que se crea e se regula o
Censo de Vivendas Baleiras da Comunidade Autónoma de Galiza.
Un instrumento que resulta insuficiente, en tanto que deixa fóra do censo as
vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes, que restrinxe a incorporación de
determinadas tipoloxías de edificación ou que deixa con carácter optativo o rexistro das
vivendas que non sexan propiedade de entidades financeiras, o que resulta nunha visión
bastante limitada do actual parque de vivenda baleira.
A pesar destas eivas, o Censo podería supor un primeiro impulso para obter
información detallada da situación do parque inmobiliario en Galiza e un primeiro paso
para comezar a desenvolver a tan necesaria planificación pública da política de vivenda
e a reorganización do parque inmobiliario.
Pasados catro anos dende a aprobación deste Censo de Vivenda Baleira, a
Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda nin rendeu contas sobra os datos
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recollidos, nin se coñece ningunha valoración ou análise dos mesmos e tampouco deu
impulsou a medidas tendentes á intervención deste parque de vivenda baleira.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que avaliación fai a Xunta de Galiza da situación do parque de vivenda baleira?

Santiago de Compostela, 04 de xaneiro de 2021

Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
Luis Bará Torres
Deputada e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 04/01/2021 13:45:38
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Xosé Luis Bará Torres na data 04/01/2021 13:45:46
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez e Luis Bará Torres, deputada e deputado do
Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na en
Pleno, sobre o Censo de vivenda baleira.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galiza

xime de alugueiro. Con esa finalidade esa mesma lei habilita ás
mesmas Administracións Públicas a aplicar medidas específicas para impulsar a posta
no mercado de vivendas en alugueiro, sinalando como obxectivo prioritario a
mobilización de vivendas baleiras. Sen embargo a Xunta de Galiza leva oito anos sen
aplicar medidas efectivas para a mobilización de vivenda baleira.
A falta de medidas da Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
contrasta co grande potencial que terían este tipo de medidas no noso país para
aumentar de forma significativa a oferta de vivenda en aluguer, pois cómpre recordar
que Galiza é a CCAA co maior número de vivenda baleira de todo o Estado ao contar
CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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cun parque superior ás 300.000 vivendas baleiras.
As políticas de mobilización de vivenda baleira revélanse altamente eficaces
sobre dous eixos fundamentais da política de vivenda: O acceso á vivenda e a redución
do consumo do solo.
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En primeiro lugar, a intervención sobre o parque de vivenda baleira,
especialmente sobre aquelas en mans dos grandes propietarios que mediante medidas de
presión fiscal provocasen a súa inclusión no mercado, resultan o mecanismo máis áxil e
eficaz para aumentar a oferta de vivenda en aluguer e favorecer, así, a baixada dos
prezos das rendas de alugueiro. Esta medida permitiría dar resposta ante a actual
burbulla que se vive no mercado de aluguer e que se demostra como o principal
problema actual en materia de vivenda, que, recordemos, provocan situacións tan
dramáticas como que unha cuarta parte dos fogares galegos dediquen máis do 30% dos
ingresos ao pago do alugueiro, que no ano 2019 se producirán 1.800 lanzamentos por
impago do aluguer ou que o prezo medio das rendas nas cidades galegas se disparase
nos últimos seis anos de entre un 15 e un 30%.
En segundo lugar, a intervención sobre o parque de vivenda baleira e a
regulación e a reordenación do uso do parque de vivenda é tamén unha necesidade para
a racionalización dos usos do territorio. Despois de décadas marcadas pola ausencia de
políticas equilibradas de consumo de solo, hoxe debemos facer fronte a unha
urbanización difusa e un sobredimensionamento do parque inmobiliario. Cómpre, por
tanto, mudar o rumbo e transformar a actual lóxica guiada pola xeración e apropiación
de inxentes plusvalías, por outra distinta que pretenda a racionalización dun recurso
limitado como é o solo e que aposte pola mobilización do parque xa construído.
Na actual situación de crise económica, social e ambiental a actuación sobre
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estes dous eixos fundamentais é, se cabe, aínda máis urxente. A crise da COVID vén
colocar aínda máis de relevo dous problemas fundamentais, no que por unha banda as
dificultades para o acceso á vivenda son cada vez maiores, e por outro pon freo ao ciclo
expansivo das áreas urbanas que deixa tras de si un parque inmobiliario excesivo que
cómpre xestionar e dotar de uso e mantemento.
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Ante esta situación e a pesar de que este tipo de intervencións estean
expresamente recollidas na Lei 8/2012 de Vivenda, a Xunta de Galiza ven
posicionándose de xeito contrario á intervención sobre a vivenda baleira.
A pesar desta negativa e como consecuencia da presión social que reclama
vivenda accesible, a Consellaría de Infraestruturas e Vivenda deu impulso a un
instrumento para obter maior información sobre a situación do parque de vivendas
baleiras, mediante o decreto 17/2016, do 18 de febreiro, polo que se crea e se regula o
Censo de Vivendas Baleiras da Comunidade Autónoma de Galiza.
Un instrumento que resulta insuficiente, en tanto que deixa fóra do censo as
vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes, que restrinxe a incorporación de
determinadas tipoloxías de edificación ou que deixa con carácter optativo o rexistro das
vivendas que non sexan propiedade de entidades financeiras, o que resulta nunha visión
bastante limitada do actual parque de vivenda baleira.
A pesar destas eivas, o Censo podería supor un primeiro impulso para obter
información detallada da situación do parque inmobiliario en Galiza e un primeiro paso
para comezar a desenvolver a tan necesaria planificación pública da política de vivenda
e a reorganización do parque inmobiliario.
Pasados catro anos dende a aprobación deste Censo de Vivenda Baleira, a
Consellaría de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda nin rendeu contas sobra os datos
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recollidos, nin se coñece ningunha valoración ou análise dos mesmos e tampouco deu
impulsou a medidas tendentes á intervención deste parque de vivenda baleira.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que políticas vai pór en marcha a Xunta de Galiza para intervir sobre o parque
de vivenda baleira?

Santiago de Compostela, 04 de xaneiro de 2021

Asdo.: Alexandra Fernández Gómez
Luis Bará Torres
Deputada e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 04/01/2021 13:46:19

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTRO8Vcadx1zn8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 04/01/2021 13:46:22
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Mercedes Queixas Zas e Manuel Lourenzo Sobral,
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 oral en Pleno, sobre a declaración como Ben de Interese Cultural da Ponte de
Cruzul no Concello de Becerreá e as medidas que debe adoptar a Xunta de Galiza ao
respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o ano 2009 a veciñanza de Becerreá vén reclamando, de maneira
reiterada, a declaración da Ponte de Cruzul como Ben de Interese Cultural.
De feito, foi obxecto de debate no Parlamento de Galiza en diversas ocasións, a
máis recente en novembro de 2018 acadándose un acordo unánime que urxía o Goberno
español a protexer este ben declarándoo BIC.
Cómpre lembrar, neste senso, que a devandita ponte é titularidade do Estado
español toda vez que por ela transcorre a N-VI.
Porén, malia as recorrentes demandas veciñais e institucionais nada se sabe da
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tramitación da súa catalogación por parte do Goberno español.
Así as cousas, a Ponte de Cruzul forma parte do Inventario xeral do patrimonio
cultural de Galiza coa categoría de ben inventariado o que lle outorga unha protección
baseada en evitar a súa desaparición ficando baixo a responsabilidade do Concello de
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Becerreá e da Consellaría de Cultura que deberá autorizar calquera intervención que lle
afecte, de acordo co disposto na Lei de patrimonio cultural de Galiza.
Ese mesmo texto recolle no seu artigo 2 que lle corresponde a Galiza a
competencia exclusiva sobre o patrimonio cultural do noso país.
Neste senso e tendo en conta o tempo transcorrido e o desleixo amosado polo
Goberno español con este ben patrimonial, de enorme valor histórico e cultural, cómpre
que a Xunta de Galiza actúe exercendo as súas competencias e cumprindo coa obriga de
salvagardar o patrimonio do noso país, independentemente da súa titularidade.
Ë importante salientar que a salvagarda e protección de todo o patrimonio
cultural existente no noso país é responsabilidade da Xunta alén de se se trata de bens
privados ou públicos mais titularidade doutras administracións e esta non sería a
primeira ocasión en que se declarase BIC un ben titularidade do estado. Así se fixo, por
exemplo, con bens marítimo-terrestres que son de dominio público estatal como o
arquipélago de Sálvora, o Castro de Baroña, as Illas de San Simón e Santo Antón ou o
Castro de Fazouro, entre outros.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno
Diante do desleixo amosado polo Goberno español durante anos, vai exercer a
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Xunta de Galiza as súas competencias e iniciar os trámites necesarios para declarar
como BIC a Ponte de Cruzul?

Santiago de Compostela, 04 de xaneiro de 2021
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Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Mercedes Queixas Zas
Manuel Lourenzo Sobral
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 04/01/2021 13:59:15

Mercedes Queixas Zas na data 04/01/2021 13:59:25
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 04/01/2021 13:59:35
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Noa Presas Bergantiños, María González
Albert, Luis Bará Torres e Alexandra Fernández Gómez, 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 oral en
Pleno, sobre as medidas preventivas adoptadas por Renfe no tren da liña OurenseSantiago de Compostela.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como todos os anos nestes semanas con ocasión da finalización do período
lectivo nas universidades de Coruña e Compostela, prodúcese o regreso de moitos
estudantes aos seus domicilios familiares. Como é igualmente previsíbel unha boa parte
deses regresos prodúcense vía ferrocarril.
Desta maneira estase a producir un notable incremento do número de usuarias do
ferrocarril na liña

Ourense- Santiago, dado que as afortunadas que, apesares das

irracionais e escasas frecuencias,

poden utilizar ese medio de transporte para se

desprazar entre as referidas capitais, xúntanse o elevando número de estudantes que
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regresan aos seus domicilios para as vacacións do Nadal.
Malia as restricións e limitacións de aforamentos ordenada pola Xunta de Galiza
para locais de hostalaría, como tamén para reunión privadas e familiares, o certo é que
Renfe non incrementou nin o número de frecuencias, nin de vagóns para permitir que
ese previsible incremento de desprazamentos entre Ourense -Santiago se faga en
condicións de seguridade sanitaria. Esta “imprevisión” de Renfe, e ante a indolente
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pasividade da Xunta de Galiza, está a provocar que, contravindo o coincidentemente
ordenado ou aconsellado por todas as autoridades sanitarias do mundo, nun mesmo
vagón pechado e sen ventilación natural estean a viaxar varias de decenas de persoas.
Que nos arcos de seguridade, andeis e nas subidas e baixadas se amoreen centenares de
persoas co risco de contaxio que implica.
Manifestamos a preocupación porque a ausencia de medidas preventivas e un
plan efectivo de prevención poida provocar o padecemento dunha terceira onda de
contaxios por Covid-19.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que xestións realizou a Xunta de Galiza para evitar a concentración de usuarias
da liña de tren Santiago-Ourense, cando menos nas épocas previas ás vacacións de
Nadal?

Santiago de Compostela, 04 de xaneiro de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
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Noa Presas Bergantiños
María González Albert
Alexandra Fernández Gómez
Luis Bará Torres
Deputados e deputadas do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 04/01/2021 14:05:52

Alexandra Fernández Gómez na data 04/01/2021 14:05:55

María González Albert na data 04/01/2021 14:06:04

Noa Presas Bergantiños na data 04/01/2021 14:06:11
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 04/01/2021 14:06:20
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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
oral en Pleno, sobre a campaña de vacinación contra a COVID-19 nas residencias de
maiores e as previsións da Xunta de Galiza ao respecto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 27 de decembro a Xunta de Galiza iniciaba a campaña de vacinación contra a
COVID-19 após recibir 500 doses de Pfizer-BioNTech. Fíxoo na residencia Porta do
Camiño (Compostela).
Ao longo da primeira semana, segundo os datos facilitados polo Goberno
galego, a vacina foi subministrada a 9.500 persoas entre residentes e traballadoras das
residencias de maiores galegas prevendo chegar a todas e todos eles (por volta de
37.000) no primeiro mes.
As residencias de maiores foron un dos principais focos de contaxio da
pandemia e as súas usuarias e usuarios representan un dos colectivos poboacionais máis
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vulnerábeis. De feito, desde que se decretou a emerxencia sanitaria, máis do 40% de
persoas falecidas con COVID-19 en Galiza eran usuarias de residencias.
Así as cousas, non toda a poboación maior en Galiza é usuaria dunha residencia.
De facto, son algo máis de 20.000 as persoas que residen nalgúns destes centros.
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Isto esixe unha enorme planificación e organización para garantir que a vacina
chega ao conxunto da poboación coa maior celeridade posíbel sendo prioritaria a máis
maior ademais dos colectivos de risco.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que criterios se van seguir para garantir que a vacina chega a toda a poboación
maior de 65 anos en Galiza?

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021

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

Iria Carreira Pazos na data 05/01/2021 09:27:16

María Montserrat Prado Cores na data 05/01/2021 09:27:25
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Olalla Rodil Fernández na data 05/01/2021 09:27:32
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños e Ramón Fernández Alfonzo, deputada e deputado
do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do

disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, relativa á creación dun centro en Galiza para a competitividade e a
I+D+i no almacenamento de enerxía.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O coñecido como Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030
(PNIEC) establece obxectivos, políticas e medidas para, segundo o goberno do Estado,
alcanzar a neutralidade climática antes de 2050. Sinala o almacenamento de enerxía nas
súas diversas formas como unha das tecnoloxías que serán claves para a
descarbonización, incluíndo 6 GW para a próxima década no sector eléctrico, cun
balance de case que 250 TWh para 2030. Tamén prevé a elaboración dun Plan de
Desenvolvemento Industrial que permita

capturar o máximo potencial en canto a

xeración de desenvolvemento económico e emprego industrial derivados da transición
enerxética, no que o ámbito do almacenamento pode supoñer unha oportunidade para
desenvolver unha cadea de valor propia que sexa competitiva a nivel galego, estatal e
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internacional.
Segundo a información dispoñible na web de Rede Eléctrica de España (REE)
sobre o último balance eléctrico en Galiza (2020, provisional ao 31 de outubro), co
peche político-administrativo e/ou de mercado das dúas térmicas de carbón e coa
problemática das electrointensivas, nomeadamente os centros de Alcoa na Coruña e na
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Mariña, Galiza continúa a derivar unha parte importante (33 %) da súa xeración
eléctrica fóra do propio País, cun dato relevante: a xeración renovable (10 TWh) supera
á demanda (8,7 TWh).
Doutra banda, aínda co abandono dos 1,4 GW que ata o de agora se movían con
base de carbón importado, o carácter do municipio das Pontes (A Coruña) segue
impregnado de enerxía; o ciclo combinado de gas, dúas centrais hidroeléctricas e cinco
parques eólicos achegan máis de 1 GW ao sistema eléctrico ibérico. É necesario
contabilizar, tamén, no mix enerxético pontés o seu recentemente estudado potencial
renovable, que, segundo o documento, establécese en 437 MW de eólica (fronte aos 112
MW en funcionamento), 44 MW hidráulicos (60 MW actuais), 0,87 MW de biogás, e
981 MW fotovoltaicos -considerando só o 60 % da capacidade máxima instalable-,
cunha xeración anual duns 2,1 TWh, que representaría o 24 % da demanda de Galiza en
2020 -ata o 31 de outubro-, segundo o dato anterior de REE. A potencia total sería de
2,5 GW, entre a renovable, existente e potencial, e a correspondente ao ciclo de gas
(856 MW).
A pesar das reiteradas solicitudes dos últimos meses, e iniciadas xa as poxas de
renovables e en pleno proceso de consulta previa pública sobre as bases das poxas da
capacidade de acceso dos nós chamados de transición xusta - Meirama e As Pontes en
Galiza-, o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico non informou nin
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fixo público o dato da capacidade de evacuación dos citados nós.
Así mesmo, a Xunta de Galiza mantense na súa política de opacidade e falta de
iniciativa, sen manifestar propostas, opinións ou oposición ás decisións ou falta de
decisión do goberno central. Compróbase o fracaso das directrices enerxéticas
aprobadas durante o anterior mandato de Núñez Feijoo e a falta de vontade para deseñar
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de forma proactiva e dialogada un novo modelo enerxético galego ao servizo das
necesidades territoriais, sociais e económicas.
Atendendo aos datos públicos de REE para o caso das Pontes, o potencial de
xeración do municipio, en fontes e en produtividade, xunto ao carácter histórico
imposto a Galiza de produtora e exportadora de electricidade, evidencian a oportunidade
e a necesidade -e a obriga de compensación para con ela e as súas xentes- de, dentro da
Estratexia de Almacenamento Enerxético, situar en Galiza un centro tecnolóxico
encargado de levar a cabo os proxectos, xestionar e monitorizar os mesmos, así como
participar no desenvolvemento de ferramentas e tecnoloxías que melloren a
flexibilidade e a seguridade da rede eléctrica, que posibiliten dispoñer dunha verdadeira
“smartgrid” ou rede intelixente; nel participarían as administracións competentes en
enerxía e cambio climático, xunto ás responsables de áreas relacionadas e de interese
(industria, mobilidade, urbanismo, formación, I+D+i, ...), así como empresas,
institucións e organismos interesados.
A aplicación de diversas tecnoloxías de almacenamento dentro dunha mesma
rede, o desenvolvemento e testado de novos sistemas, e a investigación e
desenvolvemento no campo do almacenamento enerxético teñen nas Pontes un enclave
perfecto para a súa implantación, no que o deseño de cada instalación de
almacenamento, así como a súa programación temporal, coordinaríase co ritmo da
instalación das fontes renovables no termo municipal, posibilitando dar resposta á
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necesidade de probar, en escenario real, o comportamento das diferentes tecnoloxías
eléctricas, electroquímicas, mecánicas, térmicas e químicas do almacenamento, a gran
escala, en redes, e a nivel de usuario final.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Defende a Xunta de Galiza que o noso país debe apostar por localizar nas Pontes
a creación dun centro en Galiza para a Competitividade e a I+D+i no Almacenamento
de Enerxía?

Santiago de Compostela, 04 de xaneiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Deputada e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 04/01/2021 10:24:56
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Noa Presas Bergantiños na data 04/01/2021 10:25:17
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, deputado do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presenta a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No mes de decembro de 2018 expirou o mandato do actual Consello Xeral
do Poder Xudicial, órgano máximo de goberno do poder xudicial, do que dependen
no só a organización dos xulgados e tribunais, senón mesmo o nomeamento das
maxistradas do Tribunal Supremo, ou das persoas que presidirán as salas do
Tribunal Supremo, ou das presidencias dos Tribunais Superiores de Xustiza ou
Audiencias Provinciais.
Así, unha vez máis, a pesares de que o mandato é para un período de 5 anos
as actuais vocais do CXPX estarán no exercicio desas funcións un mínimo dun 40%
máis do tempo que legalmente correspondería. Dicimos mínimo pois nada asegura
que esta situación de interinidade non se prorrogue indefinidamente.
Tal situación de bloqueo, alén dun flagrante incumprimento dos principios
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democráticos máis elementais, ven evidenciar a vontade de controlar “pola porta de
atrás” á Administración de Xustiza, tentar servirse da Administración de Xustiza, no
canto de servir á Administración de Xustiza. Curiosamente tal situación de parálise
na renovación do CXPX se esta a producir cando pende sobre o mesmo, entre
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outras, a cobertura de 3 prazas na Sala do Penal do Tribunal Supremo, no que
actualmente se substancian recursos de casación de coñecidos casos de corrupción.
Resulta plausible, por coherente e saudable, que un órgano interino e en funcións
non realice nomeamentos permanentes e irrevogábeis.
Sen discutir que dado que a Xustiza emana do pobo, sexa a representación
do pobo a quen corresponda designar ás persoas que deben administrar e organizar o
Poder Xudicial, non pode ser que tal designación poda ficar á vontade exclusiva
dunha ou dúas forzas políticas, ou mesmo que un só partido político por motivos
descoñecidos poda ser abondo para impedir a ordinaria renovación do órgano
máximo de goberno do Poder Xudicial, ou mesmo que estando en funcións, dependa
da exclusiva vontade deste continuar en exercicio das súas facultades ordinarias para
a provisión dos máis altos, e ás veces delicados, postos en distintos órganos
xurisdicionais . Non contribúe a

boa saúde democrática

que poda existir a

percepción cidadá que un maxistrado ou maxistrada ocupa un posto no poder
xudicial, non xa polos seus méritos ou capacidade, senón pola a súa afinidade cun
concreto partido político. Esta aparencia, seguramente infundada, prexudica tanto a
persoa como o que é máis importante ao propio Poder Xudicial.
Por outra banda resulta dificilmente entendible como nun estado
pretendidamente descentralizado -que o propio Presidente da Xunta de Galiza non
dubidou en cualificar como federal- órgano de goberno dun dos poderes do estado
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estea na súa constitución totalmente centralizado e, no caso que os atinxe, ao
Parlamento de Galiza.
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Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Concorda o Goberno Galego coa realidade de que un grupo político poda
bloquear indefinidamente a renovación do órgano máximo de goberno do poder
xudicial, e que o nomeamento do poder xudicial en Galiza fágase sen intervención
ou proposta do Parlamento de Galiza?

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 05/01/2021 10:18:28
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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 oral en Pleno, 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 formúlase a seguinte pregunta para resposta
oral en Pleno:
Ten previsto o Goberno Galego concertar ou conveniar cos colexios profesionais
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da avogacía e de psicoloxía a prestación do servizo de mediación familiar intraxudicial
nos anos 2020 e/ou posteriores?

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021
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Asdo.: 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 05/01/2021 10:24:11

Xosé Luis Bará Torres na data 05/01/2021 10:24:15
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Iria Carreira Pazos na data 05/01/2021 10:24:22
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé, Noa
Presas Bergantiños e Alexandra Fernández Gómez, 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 oral en Pleno,
sobre o abastecemento de auga potable no concello de A Merca.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dende hai anos os veciños e veciñas de A Merca veñen sufrindo severas
restricións no consumo de auga domiciliaria. Inicialmente as restricións eran de carácter
temporal, mais dende maio de 2020 son de carácter permanente. Así, dende o mes de
maio a veciñanza de A Merca, en Ourense, carece do servizo municipal de auga potable
coa que poder beber ou mesmo cociñar, pois na auga do servizo municipal detectouse
unha concentración de trihalometanos que constitúe un risco para o consumo humano.
A situación descrita foi mesmo constatada polas autoridades locais, se ben a
única solución posta en práctica foi a distribución de garrafas de auga entre a
poboación, a cal segue sen poder beber ou cociñar coa auga do abastecemento
domiciliaria.
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Malia que os veciños e veciñas de A Merca carecen do servizo de abastecemento
de auga potable, sigue a esixírselles o pagamento do canón da auga, mesmo en contía
moito superior á de exercicios anteriores. É dicir, non só se lles está a reclamar dende a
Administración Pública, e os veciños e veciñas están a pagar, un canon por un servizo

1

24608

OFICINA PARLAMENTAR

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

que non reciben, senón que para colmo nos últimos meses -co servizo xa interrompidosubiuse o importe do recibo da auga.
Alén do anterior, no mes de xullo constatouse a presenza de substancias
herbicidas nos terreos nos que se ubican un dos depósitos municipais da rede de
abastecemento domiciliario de auga potable o que, por si propio, xa implica un evidente
risco para a saúde da poboación, máxime tendo en conta o estado de deterioro no que se
atopan os depósitos sinalados.
Ademais do anterior, e como indicabamos constatado a auga da rede de
abastecemento non é apta para o consumo humano -o que foi comunicado dende a
alcaldía, non o está que de xeito insuficiente-; non existe constancia da potabilidade da
auga das fontes públicas o que, dado que seguen abertas- constitúen un perigo para a
veciñanza do concello que pola situación que esta a sufrir vese na necesidade de
procurarse por si propio a auga para de consumo e uso diario.

Por todo o anteriormente exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta
oral en Pleno:
Ten previsto realizar algunha xestión o Goberno Galego ante a interrupción do
servizo de abastecemento domiciliario de auga potable que veñen padecendo os veciños
e veciñas do Concello de A Merca por contaminación das augas, a pesares do que se lle
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segue a cobrar o denominado canón da auga?

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021
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Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Luis Bará Torres
Paulo Ríos Santomé
Noa Presas Bergantiños
Alexandra Fernández Gómez
Deputados e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 05/01/2021 10:28:23

Xosé Luis Bará Torres na data 05/01/2021 10:28:35

Paulo Ríos Santomé na data 05/01/2021 10:28:44

Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 10:28:50
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Alexandra Fernández Gómez na data 05/01/2021 10:28:59
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Noa Presas Bergantiños, María González
Albert, Iria Carreira Pazos, Montserrat Prado Cores e Olalla Rodil Fernández,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Pleno, sobre a existencia dun novo gromo na residencia Nosa Señora
dos Miragres en Barbadás (Ourense).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que segundo informan diferentes medios de comunicación no día de hoxe foi
detectada a existencia de numerosas persoas contaxiadas por covid-19 na residencia
Nosa Señora dos Miragres, na localidade de Cabeza de Vaca, no concello de Barbadás
en Ourense.
Segundo a información difundida o gromo da residencia Nosa Señora dos
Miragres atinxiría a 57 residentes e 4 traballadoras, que se unirían ás 6 positivos
detectados hai unhas semanas. Xa que logo e como xa acontecera coa Residencia Nosa
Señora de O Viso, ou de “Os Gozos” en Pereiro de Aguiar a presenza do virus non foi
detectada até que afectaba a maior parte das residentes e traballadoras.

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTROKqWgNT2MV8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O caso da residencia Nosa Señora dos Miragres resulta especialmente elocuente
do neglixente proceder da administración autonómica, pois trátase dun centro de
titularidade e xestión da Xunta de Galiza e que se ubicua nun concello que dende hai
máis dunha semana estaba suxeito a medidas de restrición da liberdade ambulatoria, de
circulación e de reunión. É dicir, dende hai tempo existían datos que advertían da
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existencia dun perigo certo de contaxio no concello de Barbadás, polo que era
imperativo extremar ao máximo ás medidas de prevención e coidado nos centros
situados nese concello, e dentro destes, pola especial vulnerabilidade dos residentes, no
centro de maiores.
O elevado número de persoas contaxiadas por coronavirus no concello de
Barbadás e no limítrofe de Ourense, sendo os primeiros de todo o estado no que se
acordou o seu peche perimetral; as consecuencias letais que o virus esta a producir nas
residencias de maiores da providencia de Ourense -especialmente graves na última
semana- xeran unha evidente alarma social na poboación galega, incrementada polo
feito de que a pesares de todas as alarmas os protocolos implementados pola Xunta de
Galiza, de existiren, semellan totalmente ineficaces para evitar o contaxio naqueles
colectivos máis vulnerábeis e susceptíbeis de protección.

Por todo o anteriormente exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta
oral en Pleno :
Considera o Goberno Galego que existiu algún erro nas medidas de prevención
aplicadas na residencia Nosa Señora dos Miragres de Barbadás que non impediu o
contaxio por coranavirus en, cando menos, 60 persoas que residen e/ou traballan na
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mesma?

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 05/01/2021 10:30:37

Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 10:30:47

María González Albert na data 05/01/2021 10:30:56

Iria Carreira Pazos na data 05/01/2021 10:31:06

María Montserrat Prado Cores na data 05/01/2021 10:31:17
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Olalla Rodil Fernández na data 05/01/2021 10:31:28
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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 oral en Pleno, sobre o destino das achegas ofrecidas ás avogadas da quenda
de oficio

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ante a reiterada solicitude de, entre outros, o Consello da Avogacía Galega de
que se auxiliase as traballadoras autónomas, entre os que se atopan a meirande parte da
avogacía galega, a Xunta de Galiza ofreceu “a doazón” dunha cantidade a cada unhas
das persoas inscritas na quenda de oficio.
A quenda de oficio é un sistema de provisión de avogado ou avogada para
aquelas persoas que non o designaren, malia ser preceptivo. Servizo que, organizado
dende os colexios profesionais, inclúe ás profesionais que, cumprindo determinados
requirimentos e baixo concretas condicións, voluntariamente desexen integrarse no
mesmo. Xa que logo non todas as profesionais que o desexen poderían formar parte da
quenda de oficio.
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O devandito ofrecemento foi rexeitado polo Consello da Avogacía Galega ao
considerar que, o meritado ofrecemento (realizado en época electoral) non viña a dar
resposta á solicitude realizada, non resolvía as urxentes necesidades do colectivo
representado, nin tan sequera viña a mellorar a prestación do servizo público de xustiza
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gratuíta. Así, dende o propio Consello da Avogacía Galega instouse á Xunta de Galiza a
que, alén da adoptar medidas para axudas ás traballadoras autónomas, incremente ás
achegas destinadas ao funcionamento e xestión da quenda de oficio, atención á detida, e
do servizo de asistencia xurídica gratuíta; sen que, a día de hoxe, conste resposta
algunha.
Resulta dificilmente comprensible o ofrecemento realizado e as persoas
destinatarias do mesmo, só explicable pola época na que se fixeron, mais que en nada
contribúen a paliar as consecuencias da pandemia nas autónomas, da avogacía en
particular, nin á mellora do servizo de xustiza gratuíta.

Polas razóns expostas formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Cal é a razón da achega ofrecida exclusivamente ás avogadas inscritas na
quenda de oficio e se, dadas as manifestacións do Consello da Avogacía Galega, van
destinarse á mellora do servizo de xustiza gratuíta?

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021
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Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Luis Bará Torres e Iria Carreira Pazos, López,
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 oral en Pleno, sobre a planta xudicial en Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os datos relativos ao pasado exercicio 2019 sobre a situación xeral dos órganos
xudiciais galegos reflicte unha taxa de conxestión xeral por riba da media estatal, sendo
especialmente significativa nos ordes social e penal. Todo iso malia que a taxa de
resolución dos órganos xurisdicionais galegos é moi superior á media estatal.
O exceso na conxestión sobre a media do Estado prodúcese tamén a nivel
provincial, pois a media dos xulgados e tribunais das provincias galegas supera á media
das provincias do Estado. Así, as taxas de conxestión das unidades xurisdicionais de A
Coruña, Lugo é Ourense é superior ao 1,22 da media do Estado. Todo o anterior a
pesares de que, con carácter xeral, a taxa de resolución dos órganos xurisdicionais
radicados en Galiza non é inferior a media do Estado.
Xa que logo a pesares do traballo e entrega dos funcionarios e funcionarias CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTROEnT8g0U3Y9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

incluídos obviamente a xudicatura e o corpo de LAX- destinadas en órganos xudiciais
galegos o certo é que a cidadanía de Galiza ten que agardar máis que a media do estado
para recibir un pronunciamento xudicial. Sendo especialmente significativa a conxestión
de Xulgados mixtos como Sarria, Ribeira ou Viveiro, do Xulgado de Familia de
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Ourense ou Santiago, ou das Seccións Civís das Audiencias Provinciais de Lugo e
Ourense, ou mesmo algunhas salas do proprio Tribunal Superior de Xustiza.
Mención parte merece a situación dos xulgados de instrución de partidos
xudiciais como Ourense, Lugo, Santiago, Pontevedra ou Ferrol nos que alén de asumir
as funcións e gardas propias dun xulgado de instrución, teñen atribuídas as
competencias exclusivas en materia de violencia sobre a muller. Esta exclusividade no
ámbito de violencia de xénero non implica necesariamente a exención no reparto de
asuntos, que dependerá do reparto que se faga en cada caso, nin nas quendas de garda,
con xornadas de traballo maratonianas, e nun ámbito no que a atención e coidado a
vítima e singularmente importante. Xa que logo e ao marxe dunhas referencias
numéricas, da que mesmo en moitos casos e que en todo caso sería soslaiable, a
realidade é que unha decidida loita contra a violencia sobre a muller cumpre de
xulgados especializados e exclusivos sobre a materia, que permita a mellor e maior
atención á vítima e a pronta resolución dos asuntos.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Entende o goberno galego acaída a actual planta xudicial galega, nomeadamente
en materia de violencia sobre a muller; e considera abondas as competencias que a

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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Xunta de Galiza ten en materia de planta e demarcación xudicial?

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021
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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 oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No contexto de desigualdade económica acelerado pola irrupción da crise da
pandemia do coronavirus, é fundamental que as administracións públicas e as súas
políticas de contratación sexan impulsoras do dinamismo económico e, asemade, da
corrección das igualdades sociais.
No Pleno do Parlamento Galego do día 13 de marzo de 2019, aprobouse unha
iniciativa do Bloque Nacionalista Galego relativa ás accións que debe impulsar a Xunta
de Galiza para a incorporación cláusulas de igualdade na contratación pública galega co
seguinte texto:
“O Parlamento Galego insta á Xunta de Galiza a impulsar as seguintes accións
para a incorporación cláusulas de igualdade na contratación pública galega:

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTRONiNFtuMpR8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1. Definir e aprobar, en colaboración coas forzas políticas, sindicais e axentes
sociais e económicos, no prazo de 6 meses o proceso metodolóxico para a implantación
de cláusulas de igualdade onde se contemple: diagnose, planificación para a posta en
marcha e mecanismos de avaliación.
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2. Designar unha comisión responsábel do seguimento do proceso e da
avaliación periódica na que obrigatoriamente estea incorporada unha persoa
representante da Secretaría Xeral de Igualdade.
3. Garantir un grupo técnico multidisciplinar para fornecer a asistencia técnica
especializada que precisen as áreas de goberno.
4. Elaborar e remitir á Cámara Galega un informe anual da implantación
progresiva das cláusulas de igualdade que incorpore información tanto estatística como
cualitativa e a difusión de experiencias e boas prácticas
5. Impulsar as modificacións legais oportunas para blindar legalmente a
obrigatoriedade da inclusión deste tipo de cláusulas na contratación pública galega.”
Posteriormente, no mes de novembro, a través dunha interpelación e posterior
moción, o Grupo do BNG insistiu nesta cuestión. No contexto de desigualdade
económica acelerado pola irrupción da crise da pandemia do coronavirus, é fundamental
que as administracións públicas e as súas políticas de contratación sexan impulsoras do
dinamismo económico e, asemade, da corrección das igualdades sociais.
Polo tanto, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presenta a
seguintes preguntas para avaliar o grao de cumprimento dos compromisos adquiridos.
Como en ciclos económicos anteriores de recesión, está demostrado o impacto que as
recesións económicas teñen nas mulleres, polo tanto é urxente artellar novas medidas
CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTRONiNFtuMpR8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

que contribúan a evitalo.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
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Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para a incorporación cláusulas
de igualdade dando cumprimento aos acordos impulsados o 13 de marzo de 2019?

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Deputada e deputados do G.P. do BNG
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Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2021 13:10:00
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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 oral en Pleno, relativa á necesidade dun novo modelo de financiamento xusto
para Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A necesidade dun novo sistema de financiamento que garanta suficiencia e
capacidade financeira do noso país é unha evidencia co estoupido da crise da Covid-19.
A resposta a esta crise debe centrar o gasto en reforzar servizos públicos, en especial os
sanitarios, e prestacións sociais, así como a políticas de impulso e dinamización
económica, fundamentais para impulsar a recuperación unha vez superada a emerxencia
sanitaria, e cómpre lembrar que as competencias para levar a cabo estas políticas residen
en Galiza.
Nesta crise viuse perfectamente como o Estado pretendía acaparar competencias
propias e despois non era quen de abordalas. Mais vimos tamén con preocupación un
goberno galego disposto a non querer decidir nin asumir nada. As e os nacionalistas

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTROxEN3X6rBd6
Verificación:
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estamos convencidos de que a liña de actuación ten que ser a contraria, apostar nas
nosas capacidades e demandar o dereito a decidir sobre o que nos atinxe.
A resposta esta crise debe ser o punto e final a un reparto do gasto inxusto. Non
pode supoñer avanzar nas decisións que se deron a partir de 2008 por PP e PSOE que se
resumen en que hoxe asumimos como país responsabilidades que se asumen en
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detrimento dun sobrerespresentado gasto do Estado en manterse a si propio (de máis do
50% do total). Ademais, permanecen no ámbito do Estado criterios moi alonxados das
necesidades que pon de manifesto esta crise, como o gasto militar e en especial os
programas de renovación do armamento, o financiamento á igrexa católica, etc.
Ningunha destas cuestións serviron ou están a servir para salvar vidas.
O actual modelo de financiamento está esgotado e resulta totalmente obsoleto
para enfrontar a crise do coronavirus, e debe ser prioridade do goberno negociar un
novo modelo baseado no concerto económico e non admitir nin un paso atrás na
recentralización política ou económica.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Comprométese o goberno galego coa demanda dun novo modelo de
financiamento baseado nun concerto económico que dote Galiza de capacidade de
decisión sobre os seus recursos?

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021
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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 oral en Pleno, relativa á satisfacción das demandas das plataformas de
emigrantes retornados en relación coa tributación das súas pensións e ao cumprimento
dos acordos plenarios na materia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o Bloque Nacionalista Galego temos denunciado reiteradamente como o
actual sistema impositivo non está a contribuír a corrixir as desigualdades económicas
nin a redistribuír a riqueza. Ben ao contrario, as decisións que foron emanando ao
respecto por parte do goberno central durante o período posterior ao inicio da crise do
2008 foron na dirección contraria, e supuxeron grandes problemas para as maiorías
sociais. Un dos sectores máis afectados foi o das e dos pensionistas galegos e, de forma
especial, as e os emigrantes retornados.
Neste sentido, cómpre recordar como xa desde o ano 2013 tiveron que
mobilizarse e organizarse socialmente para dar resposta ás inxustizas arbitradas pola

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTROn7za5xJzt5
Verificación:
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facenda estatal. Milleiros de galegos e galegas viron como despois de traballar mesmo
décadas fóra de Galiza obtiñan un tratamento fiscal desigual que os situaban como
defraudadores e defraudadoras. Porén, a súa vontade incansábel conseguiu forzar
cambios normativos que permitiron, grazas á mobilización popular e á contestación
social, que moitas persoas recuperaran o perdido. A finais do ano 2014, a través da
disposición adicional da Lei 26/2014 introduciuse unha modificación mediante a que de
1
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forma implícita o goberno central viña a recoñecer que a Axencia Tributaria viña
realizando unha interpretación abusiva das disposicións legais. Desta forma,
estabeleceuse un período de regularización e o establecemento dun período voluntario
de tributación para os e as que aínda non teñan realizado a declaración.
Porén, hai que sinalar tamén que estas mudanzas son aínda insuficientes e non
supuxeron unha recuperación global dos dereitos vulnerados nin a tranquilidade para as
diferentes casuísticas. A día de hoxe segue sen existir unha regulación real, clara e xusta
da tributación para os e as emigrantes retornadas. Este colectivo continúa a pé de rúa
para demandar ao goberno español o cumprimento dos convenios bilaterais asinados cos
Estados membros, a eliminación dos expedientes abertos e o impulso de cambios
normativos para homoxeneizar o status das pensións independentemente da súa orixe no
marco do estado español ou no marco estranxeiro.
Unha das ausencias máis significativas é a referente ao tratamento xusto das
pensións de invalidez. Neste sentido, en abril de 2017 o Bloque Nacionalista Galego
impulsaba no Parlamento Galego un acordo ao respecto que foi adiante co seguinte
contido: «O Parlamento insta a Xunta de Galicia a que se demande do Goberno español
que nas negociacións dos convenios de dobre imposición se introduza unha cláusula que
permita o recoñecemento dos certificados de invalidez de calquera dos estados
contratantes para os efectos das obrigas tributarias que podan ter as súas pensións no
país de residencia do ou da pensionista.».
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Porén, desde entón non se teñen producido cambios significativos a favor deste
colectivo. Máis aínda, temos noticia de feitos preocupantes ao coñecermos casos que se
ben até o momento tiñan rematado con sentenzas favorábeis cara as e os contribuíntes,
comezaban a determinarse como desestimatorias, visibilizando un cambio de criterio
por parte dos operadores xurídicos. Un cambio de criterio que desde a formación
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nacionalista vemos con preocupación, xa que pola parte competente aos organismos
administrativos do social tampouco se ten dado unha mellora e actualización das canles
a seguir para solucionar estas situacións, nin se prevén novos mecanismos que superen a
saturación e listas de agarda que existen na actualidade.
Máis aínda, a irrupción da pandemia do coronavirus supón importantes
ralentizacións nos trámites administrativos en xeral, para alén de novas dificultades
sociais nas que, unha vez máis, son moitos dos nosos maiores quen axudan aos fogares
a tirar cara adiante grazas ás pensións. Polo tanto, é urxente que se leven a cabo
actuacións para superar esta situación e estabelecer as mudanzas necesarias para que as
pensións de invalidez teñan un marco de recoñecemento adecuado que facilite o retorno
para as e os emigrantes sen que sexa un prexuízo económico.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións ten levado a cabo o goberno galego para exixir do Estado e
internacionalmente que as pensións de invalidez teñan un marco de recoñecemento
adecuado que facilite o retorno para as e os emigrantes galegos sen que represente un
prexuízo económico?
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Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños e Ramón Fernández Alfonzo, deputada e deputado
do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral en
Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galiza vive un momento clave no que as decisións respecto da denominada
transición enerxética marcarán o seu futuro e o de comarcas enteiras. O pasado 27 de
decembro a empresa Endesa presentaba diante do goberno central a solicitude formal de
peche da central térmica das Pontes, adiantando os horizontes temporais anteriormente
previstos.
Desde entón téñense sucedido múltiples iniciativas sindicais, sociais e políticas
para procurar que a inevitable descarbonización non acabe sendo unha nova
reconversión forzada e dramática sen alternativa no industrial para e o noso país. Porén,
a actitude tanto do goberno galego como do goberno central ten estado máis
encamiñada a defender as súas propias axendas partidarias do que os intereses de
Galiza, como amosa a lentitude da constitución de foros de traballo adecuados e a falta

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTRO0YnwKMnTR7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

de compromisos en firme mentres o tempo pasa e a irrupción da crise sanitaria do
coronavirus ten influído negativamente. Así mesmo, salienta negativamente a falta de
compromiso coa industria auxiliar, que continúa a reivindicar un foro específico de
traballo.
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Neste momento As Pontes e por extensión Galiza vive as consecuencias
consecuencias negativas da privatización do sector enerxético, dun modelo enerxético
actual de explotación colonial, imposto e ao servizo dos intereses das eléctricas e as
consecuencias da falta de política industrial e previsión por parte da Xunta de Galiza,
ademais dunha irresponsábel improvisación por parte do goberno central. Ademais,
Galiza sofre as consecuencias de anos de desigualdade nos recursos para paliar as
consecuencias do carbón como a exercida polos gobernos de PP e PSOE nos sucesivos
plans Miner e do carbón.
Máis aínda, hoxe coñecemos xa a intención das institución europeas de recortar
en arredor de 20.000 millóns de euros o fondo para a transición enerxética, que
inicialmente contaba cunha previsión de 30.000. Así mesmo, a fase final das diferentes
probas que vén realizando Endesa require de novos pasos segundo os seus resultados.
Esta situación debe activar unha resposta colaboradora e decidida por parte da
Xunta de Galiza, que debe asumir as súas competencias en planificación industrial e
enerxética e aspirar a que o noso país conte con voz propia en todo os foros e con
capacidade para decidir directamente sobre as cuestións que nos afecta no lugar de
permanecer nunha posición subalterna.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
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Que actuacións está a levar a cabo a Xunta de Galiza respecto da situación das
Pontes?

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021
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Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Deputada e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 13:22:41
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Iria Carreira Pazos e Iago Tabarés Pérez-Piñeiro,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Pleno, relativa á atención da cirurxía pediátrica en Ourense.

Exposición de motivos
A sanidade debera ser entendida por parte da Administración galega como un
servizo público elemental para a boa calidade de vida dos galegos e galegas, máis aínda
cando falamos da poboación infantil. Porén, para o caso de Ourense as decisións
durante anos dos gobernos Feijóo camiñaron en dirección contraria. Así as cousas,
durante os primeiros días do mes de outubro de 2013 coñeceuse publicamente a
confirmación da decisión unilateral do SERGAS de constituír para a cirurxía pediátrica
unha área de servizo compartido para a zona sur de Galiza.
Esta decisión supuxo na práctica que moitas familias e crianzas de Ourense que
precisen deste servizo fóra da xornada ordinaria e da programación teñan que
desprazarse a Vigo para o empregar. Para as crianzas e para as persoas da súa contorna
persoal, desprazarse a Vigo supón un esforzo e unha complicación, máis aínda cando se
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trata de nenos e nenas de fóra da cidade ou das poboacións achegadas á conexión con
Vigo.
Desde o BNG entendemos que esta situación non está xustificada e obedece
unicamente á consolidación de políticas en materia de recortes que vén aplicando o
goberno do Partido Popular desde a chegada de Feijóo á presidencia da Xunta. Máis
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aínda, este ano este grupo parlamentar recibiu denuncias de persoas afectadas que
referiron o empeoramento do servizo chegando a vivir situacións nas que os
preoperatorios caducaron e se incumpriron os prazos de agarda fixados pola normativa.
Polo tanto, varios anos despois da implantación do sistema, urxe a súa revisión.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións levará a cabo a Xunta de Galiza para corrixir que as carencias de
atención de cirurxía pediátrica no CHUO continúe sendo unha discriminación da
poboación das comarcas de Ourense?

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Iria Carreira Pazos
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Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 13:30:11
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 05/01/2021 13:30:21
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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 oral en Pleno, relativa á evolución negativa do crédito en Galiza e as medidas
para corrixir esta situación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 22 de setembro o Instituto Nacional de Estatística publicaba os datos
respecto das súas Proxeccións de Poboación 2020-2070. Desde o Grupo Parlamentario
do Bloque Nacionalista Galego consideramos que é fundamental que o goberno galego
atenda ás previsións da evolución da poboación do noso país e ao impacto que pode ter
na nosa economía.
Os datos amosados polo INE continúan a liña avanzada nos anos anteriores
polos institutos estatísticos que ofrecen información ao respecto. Neste sentido,
salientan que Galiza e Castela e León presentarían os meirandes descensos. En síntese,
podemos sinalar que o estudo recoller como nos próximos tres lustros o noso país
perdería até 180.000 habitantes, sendo a cuarta comunidade autónoma que máis
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poboación perdería neste período, só por detrás da veciña Asturias, Castela e León e
Extremadura.
Esta estatística é prudente respecto do impacto que poida ter a futuro as
repercusión da crise do coronavirus, que incorporan numerosos factores de incerteza a
ter en conta. En todo caso, podemos concordar en que a pandemia debe incrementar as
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nosas alertas sobre unha evolución demográfica e económica non exenta de
complicacións.
Aínda que as proxeccións do referido estudo non inclúen información de ámbito
comarcal ou provincial, se ollamos ás últimas proxeccións do IGE e á tendencia xeral
do noso país, é lóxico prever un meirande impacto no sur de Lugo e nas comarcas
ourensáns. Polo tanto, a evolución da demografía e a conxuntura social e económica
derivada da crise do coronavirus fan prever un impacto profundo en Galiza e na súa
economía, avanzando nunha Galiza máis desigual no social e no territorial. Esta
tendencia require dun esforzo en reconducir as políticas económicas aplicadas para frear
o impacto desta deriva.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións de rectificación da política económica vai levar a cabo o goberno
galego diante do impacto que provoca a medio e longo prazo a crise demográfica?

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021
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Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Deputada e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 13:32:03

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2021 13:32:12
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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 oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galiza é unha potencia eólica polas súas condicións xeográficas e tamén por ter
sido pioneira na implantación desta forma de xeración. Ese desenvolvemento temperán
sufriu unha importante paralización cando no ano 2009 comezou o primeiro dos
gobernos de Núñez Feijóo, quen no canto de continuar co concurso eólico aprobado
polo Goberno anterior, optou por anular totalmente todo o traballo por puro sectarismo
ideolóxico.
A razón dada para a anulación era a suposta ilegalidade da introdución da
participación pública no modelo e as decisións políticas do Partido Popular tiveron
consecuencias negativas para o país coa paralización de moitos proxectos, a posterior
adopción dun marco legal e impositivo sen garantías suficientes e unha grande parálise
ata o ano 2019, data na que comezan a mellorar os indicadores. Segundo os datos da
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Asociación Empresarial Eólica, hoxe Galiza conta con h 3.778 MW, cun total de 180
parques eólicos.
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Para o futuro de Galiza é clave apostar por fontes de xeración que reduzan a
dependencia enerxética de combustíbeis fósiles e nese camiño o desenvolvemento
eólico é clave. Porén, ao longo do territorio estanse detectando nos últimos anos
importantes problemas de colisión entre os dereitos sociais e medioambientais e o lucro
do sector. A falta de planificación e ordenación dos gobernos do Partido Popular e a
relaxación dos trámites vinculados á actividade ten provocado situacións de desamparo
e desigualdade de condicións. Así mesmo, a renuncia a unha política activa de
participación pública en favor dun modelo fiscal que acaba repercutindo nas e nos
consumidores, tense demostrado como fracasado.
Por todos estes motivos, neste momento de previsión de nova instalación de
numerosos parques, é preciso procurar un consenso amplo arredor dun novo modelo
eólico con garantías para todas as partes e cunha planificación estratéxica ao servizo dos
intereses xerais.

Por todo o exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para que a nova fase de
expansión do sector eólico sexa compatible coas necesarias garantías sociais e
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ambientais para o noso país?

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 05/01/2021 13:34:17

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2021 13:34:22

María do Carme González Iglesias na data 05/01/2021 13:34:31
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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 oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Unha das consecuencias máis evidentes da vixencia do patriarcado é a
permanencia da denominada fenda salarial, malia ser contraria á lexislación galega,
estatal e internacional. Unha permanencia que evidencia, asemade, a insuficiencia dos
mecanismos activados nos diferentes ámbitos e administracións para a súa persecución
e erradicación.
Recentemente, a finais de setembro de 2020, coñeciamos os datos do Instituto
Nacional de Estatística respecto do mercado laboral de 2018 a través da Enquisa de
Estrutura Salarial (EES). Á luz dos datos, a redución na fenda salarial foi mínima e
mantense en termos xerais en 5.283 euros.
Así mesmo, pódense observar outros datos preocupantes. Por exemplo, da
comparación da ganancia ordinaria por hora de traballo, a diferenza salarial entre
CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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mulleres e homes é de 11,3%, moi elevada malia a redución de enquisas anteriores. O
estudo tamén pon en evidencia outras cuestións relevantes, como que o número de
mulleres que gañaron menos de 16.000 euros en 2018 foi maior que o de homes,
amosando o gran impacto da precarización e da temporalidade.
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É preciso que o goberno galego atenda o impacto da fenda salarial na economía
galega e arbitre medidas para erradicala. Máis aínda, diante do previsible impacto
negativo da crise da covid-19 neste ámbito.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións vai desenvolver a Xunta de Galiza para erradicar a fenda
salarial e impedir o seu aumento co contexto da Galiza covid?

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Deputada e deputados do G.P. do B.N.G.
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 13:39:02

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2021 13:39:05
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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 oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 6 de outubro de 2020 coñecíase un Auto da Audiencia Nacional que
no seo da súa argumentación respecto do caso urbanístico Marina Atlántica incluía
respecto da fusión das caixas “A única razón pola que o FROB interveu foi pola
situación económico-financeira na que se atopa en 2010 Caixa Galicia antes de que se
producise a fusión. Caixanova nunca tería sido intervida (...)"
A publicación desta nova información trae, unha vez máis, o recordatorio de que
Galiza continúa sen esclarecer que aconteceu respecto do seu sistema financeiro. Máis
aínda, tivemos ocasións de volver ver as desculpas e evasivas do Presidente da Xunta de
Galiza ao tempo que cada vez hai máis indicios de que os acontecementos precipitados
a comezos de 2010, cando a Xunta de Galiza se parapeta no informe de KPMG, que
hoxe sabemos que non era unha “auditoría”, avalando e impulsando a fusión.
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Cómpre recordar que xa na IX Lexislatura foi constituída unha comisión para tal
efecto após a súa aprobación por unanimidade no Pleno do Parlamento Galego
celebrado o 2 de agosto do ano 2012. Após a aprobación, tamén por unanimidade, das
súas normas de funcionamento e plan de traballo, as tarefas foron iniciadas recibindo
documentación e desenvolvendo unha ampla axenda de comparecencias. Porén, non
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foron rematados os traballos antes da disolución da cámara o 1 de agosto de 2016 pola
convocatoria de eleccións.
Iniciada a X lexislatura, foi aprobada a continuidade destes traballos e
constituíse o 27 de xaneiro de 2017 a denominada Comisión de Investigación para
analizar a evolución económico-financeira das antigas caixas de aforros e as causas e
responsabilidades da súa transformación en bancos, incluíndo as indemnizacións
millonarias dos seus ex-directivos, co obxecto de rematar os traballos realizados na IX
lexislatura. O 10 de marzo de 2017 foron aprobadas as normas de funcionamento. Días
despois, o 23 de marzo de 2017 foi aprobado o plan de traballo da nova Comisión, que
foi modificado o 13 de Xullo de 2017 sendo esta a última reunión do organismo. É
fundamental que os traballos iniciados teñan un punto de remate e que, en xeral, tanto a
Xunta de Galiza coma o Parlamento Galego teñan un coñecemento do que aconteceu na
materia e poidan, xa que logo, tomar as decisións de futuro correspondentes.
Cómpre recordar, ademais, que a crise financeira que explota no ano 2008,
lonxe de supoñer unha oportunidade para rectificar a política financeira e reforzar a
transparencia, a intervención, o control e tutela pública para evitar novas burbullas
financeiras, supuxo o contrario. Nos anos seguintes as medidas impulsadas supuxeron
unha reestruturación que avanzou na concentración e centralización do sector. Desta
maneira asistimos á privatización e bancarización das caixas de aforros, mais o camiño
non rematou aí. Continuamos nun proceso complexo de reestruturación bancaria, que
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levou á redución de entidades e que chega até a actualidade acompañado dunha gran
perda de emprego e de peche de oficinas e dunha transformación do sector, cada vez
máis enfocado á colocación de produtos financeiros e con graves problemas de
exclusión financeira dun volume cada vez máis grande de poboación, ben por falta de
servizos, como acontece en moitas poboacións, ben polas condicións abusivas de
acceso, así como con grandes dificultades de acceso ao crédito por parte de moitos
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sectores económicos. Máis aínda, as recentes mudanzas no panorama financeiro,
aceleradas pola irrupción da covid-19, fan máis necesario aínda concluír a investigación
dos feitos para tirar conclusións para as futuras decisións que o noso país tome neste
ámbito.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en pleno:
Vai asumir a Xunta de Galiza algunha responsabilidade no proceso de fusión
das caixas favorecendo asemade a súa investigación?

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Deputada e deputados do G.P. do B.N.G.
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado
Cores e Iria Carreira Pazos, 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 oral en Pleno, sobre o
funcionamento e estado da unidade de traumatoloxía pediátrica no Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos últimos días dende a unidade de traumatoloxía pediátrica do Servicio
Galego de Saúde en Ourense se esta a informar a numerosas familias de Ourense o
adiamento da data marcada para a revisión do estado da escoliose que padecen as súas
fillas ou fillos, sen que se lles participe a razón de tal aprazamento, máxime cando xa se
aproximaba a data da referida revisión.
Como é ben sabido o tratamento dunha deformidade de columna en adolescentes
require dun seguimento regular da curvatura a fin de determinar con precisión a súa
evolución e xa que logo o tratamento a aplicar. As referidas revisións non debería
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espazarse en períodos superiores aos 4 ou 6 meses entre cada unha.
Pois ben na unidade de traumatoloxía pediátrica de Ourense, mesmo no caso de
adolescentes con escoliose significativas e as que se lle prescribiu o uso de corsé
ortopédico, está a aprazar, sen explicación da causa que o puidera xustificar, a cita para
comprobar a evolución do estado da columna vertebral. Revisión inicialmente fixada no
límite do aconsellable, isto é, cada seis meses. Tan prolongados períodos de tempo para
1
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verificar a evolución da enfermidade impide comprobar o acerto da medida correctora
adoptada, así como a influencia que o crecemento da adolescente está a ter na
desviación da columna vertebral. Que non é menor, cando menos no caso de pacientes
ás que se lles prescribiu medidas de ortese.
Malia que, como quedou exposto, ás familias afectadas non se lles está a
explicar as razóns do aprazamento, pode deducirse que a mesma non ten a súa causa,
cando menos exclusiva, na situación derivada da Covid-19, posto que este tipo de
demoras xa se estaban a producir con anterioridade á pandemia.
Así, hai unhas semanas recollíase na edición local dun medio de comunicación
social o caso dunha rapaza de apenas 8 anos á que, tras constarse a existencia dunha
dupla curvatura de columna - superior a 25º- non se prescribiu tratamento algún, non
informándose á familia sobre o estado da menor, ate hai máis de ano e medio despois,
cando a desviación da columna era máis pronunciada e as posibilidades de intervención
e corrección moito máis limitadas e agresivas. E ante tal neglixencia a resposta dende a
unidade de traumatoloxía pediátrica non foi a inmediata emenda do erro cometido,
senón tratar de trasladar á familia a responsabilidade do acontecido, mesmo sendo
expulsada da consulta, sen causa ou comportamento que o puidera xustificar.
Xa que logo a unidade de traumatoloxía pediátrica carece de medios e recursos
abondo para unha acaída atención ás necesidades da poboación ourensá, o que poderá
comprometer gravemente a saúde e calidade de vida, tanto no presente coma no futuro,
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da cidadanía.
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Por estes motivos formúlase a seguintes pregunta para resposta oral en Pleno:
Por que razón se están a adiar as consultas e revisións na unidade de
traumatoloxía de Ourense e cales poden ser as consecuencias dunha detección tardía do
incremento na desviación da columna vertebral nunha menor?

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Noa Presas Bergantiños
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 05/01/2021 13:54:01

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTROiyqcvkYrX1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Montserrat Prado Cores na data 05/01/2021 13:54:04

Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 13:54:12
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 05/01/2021 13:54:20
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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 oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O xoves 1 de outubro de 2020 diversos colectivos de persoas xubiladas e
pensionistas do noso país desenvolveron mobilizacións nas cidades galegas, diante de
edificios administrativos da Xunta e do Estado, a prol da defensa dunhas pensións
públicas, dignas e garantidas diante da nova ofensiva que se abre no escenario marcado
pola covid-19 que xa está a naturalizar o debate sobre unha posíbel reforma das
pensións.
Cómpre recordar que a pensión é un dereito conquistado pola clase traballadora,
e que xa no noso país as e os pensionistas sufriron o impacto negativo da crise desatada
a partir de 2008 e das sucesivas reformas desde o ámbito do Estado. Agora mesmo,
estamos a ver como desde o marco da Unión Europea e diante da negociación dos
fondos europeos para a reconstrución, volve estar enriba da mesa unha hipotética
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reforma do sistema de pensións como parte da condicionalidade.
Así mesmo, desde o propio Estado volvemos oír voces sobre a presunta
inviabilidade do sistema e intento de lexitimación dos sistemas privados ou mixtos
como única saída. Ao tempo, volve estar enriba da mesa tamén o debate sobre a
prolongación da vida laboral e novas dificultades no acceso á xubilación. Por exemplo,
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a comezos de outubro a Autoridade Independiente de Responsabilidade Fiscal (AIReF)
descartaba unha suba das pensións segundo o IPC e propuña aplicar o factor de
sostibilidade.
Así mesmo, é necesario recordar que a día de hoxe as pensións galegas seguen a
ser das máis baixas de todo o Estado e máis da metade das persoas pensionistas na
Galiza cobran menos de 706 euros. É, ademais, un ámbito onde a fenda de xénero é
salvaxe, percibindo as mulleres galegas uns 300 euros menos de media cós homes.
Diante dun novo período de recesión, é preciso reforzar o sistema público de
pensións e impulsar unha fronte común diante de calquera retroceso na materia.

Por todo o anteriormente exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta
oral en Pleno:
Vai incrementar a Xunta de Galiza a súa achega para as pensións non
contributivas?
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Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Deputada e deputados do G.P. do B.N.G.
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 13:57:13
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, María González Albert, e Iago Tabarés PérezPiñeiro, Luis Bará Torres e Paulo Ríos Santomé, deputadas e deputados do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo
98 do no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral
en Pleno, relativa aos abusos do tren Avant e á supresión dos servizos coa desculpa da
Covid-19.

Exposición de motivos
Desde o BNG levamos moito tempo denunciando que o goberno central
desmantela os servizos ferroviarios do noso país, contando ademais na última década
coa complicidade da Xunta de Galiza, e facemos un chamamento para esixir unha
rectificación inmediata dunha situación que nos últimos meses ten virado insoportable.
Galiza e as poboacións de Ourense, Ribadavia, O Carballiño, A Rúa, o Barco de
Valdeorras e outras localidades merecemos servizos de primeira.
Desde hai anos Renfe e Adif, por decisións políticas do PP e do PSOE,
avanzaron nunha liña de baleirado de servizos ferroviarios. Co paso dos anos, no lugar
de mellorárense as conexións entre as poboacións, a liña é a contraria. Hoxe, a liña entre
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Vigo e Ourense ten menos paradas e frecuencias que hai unha década. O mesmo
acontece coa conexión Coruña-Ourense, e con Ourense-O Barco. Así mesmo, as
conexións entre Ourense e A Gudiña ou Lugo son practicamente inexistentes. Os
servizos non melloraron e o único que parecía un avance, a posta en marcha do Avant
Coruña-Ourense, foino a cambio duns prezos absolutamente abusivos e ata un 60%
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superiores aos que se pagan nas conexións da franxa atlántica e cuns horarios ao servizo
da conexión con Madrid no lugar de ao servizo das necesidades da poboación.
Estas son as consecuencias de obedecer a un modelo de desenvolvemento do
tren centralista, no lugar de primar a conexión interior de Galiza, que carece hoxe dun
tren de proximidade como si ten Catalunya ou Cantabria. E son tamén as consecuencias
da progresiva privatización dun servizo que debe ser público e axudar ao
desenvolvemento económico dunhas comarcas empobrecidas e con graves problemas de
fixación de poboación como as ourensás.
Privatizáronse servizos, pecharon estacións e iso non significou a mellora das
que quedaban. Máis ben ao contrario. Primeiro privatizaron numerosos servizos como o
de atención ao cliente, e agora este proceso quere concluír no peche de moitos deles,
como é o caso do servizo presencial de venda de billetes e atención ao público nestas
estacións. Así mesmo, son constantes os problemas de avarías e atrasos, especialmente
nas liñas rexionais.
Máis aínda, aproveitando a crise da Covid-19, o goberno central vén suprimindo
diferentes liñas sen xustificación, tamén de tren Avant. Esta situación non pode
permitirse, debemos esixir que os servizos se melloren e se manteñan como
exclusivamente público e que ao tempo se melloren os trens, as liñas, a oferta horaria e
haxa un prezo xusto que contribúa a que realmente o tren poida ser un medio de
transporte útil e accesíbel para a poboación mellorando a mobilidade e reducindo o uso
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do transporte privado.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
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Que actuacións vai desenvolver a Xunta de Galiza para esixir a reposición e
aumento de liñas de conexión ferroviarias en Galiza e, particularmente nos lugares máis
afectados como Ourense?

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
María González Albert
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Luis Bará Torres
Alexandra Fernández Gómez
Paulo Ríos Santomé
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 14:00:19
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María González Albert na data 05/01/2021 14:00:34

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 05/01/2021 14:00:42

Xosé Luis Bará Torres na data 05/01/2021 14:00:51
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Alexandra Fernández Gómez na data 05/01/2021 14:01:04
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Paulo Ríos Santomé na data 05/01/2021 14:01:13
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán e Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A crise económica xerada a consecuencia da expansión da COVID-19 está a
supor un forte impacto económico para o pequeno e mediano comercio local.
Pese a que as competencias en materia de comercio interior correspóndelle de
forma exclusiva á Xunta de Galicia segundo se establece no artigo 30.I.4 do
Estatuto de Autonomía de Galicia, o pequeno comercio de Galicia está
inxustamente desatendido.
Son as administracións locais as que están promovendo actuacións enfocadas á
dinamización do sector co fin de incrementar o consumo e de xerar emprego nos
seus concellos. Os gobernos locais son conscientes da situación de urxencia do
pequeno e mediano comercio, non sendo así na Xunta de Galicia.
Desde a publicación do Real decreto 463/2020, de 14 de marzo polo que se
declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria
ocasionada pola COVID-19 o Goberno de España estableceu unha ampla serie de
medidas enfocadas a paliar as consecuencias negativas do parón económico.
Como foi a aplicación dos ERTE, a implantación da prestación extraordinaria por
cese de actividade ou o establecemento de moratorias e aprazamentos de débedas
fiscais, tributarias ou hipotecarias.
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O Goberno estatal segue enviando recursos económicos ás comunidades
autónomas que na maioría dos casos se destinaron a axudas directas para a
apertura dos locais, a adquisición de equipamentos de protección de seguridade
de traballadores e traballadoras e para colaborar nos custes fixos do negocio. Sen
embargo, a Xunta de Galicia tan só destinou unha partida de 16 millóns de euros
para os máis de 30.000 comercios que existen en Galicia. Cantidade insuficiente
tendo en conta as necesidades existentes.
O Goberno autonómico amosa unha despreocupación total polos nosos e nosas
comerciantes nesta etapa que estamos a vivir polo que compre apremar á Xunta
de Galicia, que é a que ten as competencias en materia de comercio, para que
empregue eses recursos estatais en apoiar e dinamizar o pequeno e mediano
comercio da nosa comunidade autónoma.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Polo exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a seguinte pregunta
para o seu debate en Pleno:
Considera a Xunta de Galicia que está a dar unha resposta axeitada ás necesidade
do sector do pequeno e mediano comercio da Comunidade Autónoma de Galicia?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 17:29:23
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Martín Seco García na data 02/01/2021 17:29:29
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noa Díaz Varela, Martín Seco García 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 oral en
Pleno.
Exposición de motivos
O ano 2021 como ano Xacobeo, se a situación pandémica actual mellora,
espérase que na nosa Comunidade Autónoma reciba gran afluencia de
peregrinos/as. A imaxe que debemos dar cara ese turismo debería ser moito
mellor. Eses peregrinos/as vanse aloxar en albergues, moitos dos cales teñen as
instalacións con moitas deficiencias e incluso non son accesibles.
A antigüidade dos albergues de peregrinos e peregrinas fai necesarias inversións
significativas para a súa adecuación a tódolos turistas que visitan a nosa terra e
máximo cando estamos a catro meses do ano Xacobeo 2021. Son moitos os
albergues públicos que pertencen á Xunta de Galicia que necesitan inversión e
melloras nas súas instalacións.
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Dende o Grupo Parlamentario dos Socialistas creemos que a nova Consellería de
Turismo debe revisar tódolos albergues públicos da nosa comunidade para que
sexan accesibles e non discriminar á persoas con mobilidade reducida. Os
albergues públicos teñen que ser un espazo de integración de tódalas persoas.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cando se van facer accesibles para persoas en cadeiras de rodas os albergues da
rede pública da Xunta de Galicia?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Noa Díaz Varela
Martín Seco García
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 17:37:13
Noa Susana Díaz Varela na data 02/01/2021 17:37:20
Martín Seco García na data 02/01/2021 17:37:34
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Marina Ortega Otero na data 02/01/2021 17:37:45
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Noa Díaz Varela, Martín Seco García 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 oral en
Pleno.
Exposición de motivos
O ano 2021 como ano Xacobeo, se a situación pandémica actual mellora,
espérase que na nosa Comunidade Autónoma reciba gran afluencia de
peregrinos e peregrinas. A imaxe que debemos dar cara ese turismo debería ser
moito mellor. Eses peregrinos e peregrinas vanse aloxar en albergues, moitos
dos cales teñen as instalacións con moitas deficiencias e incluso non son
accesibles.
A antigüidade dos albergues de peregrinos fai necesarias inversións
significativas para a súa adecuación a tódolos turistas que visitan a nosa terra e
máximo cando estamos a catro meses do ano Xacobeo 2021. Son moitos os
albergues públicos que pertencen á Xunta de Galicia que necesitan inversión e
melloras nas súas instalacións.
Unha desas melloras que ten que realizar con urxencia o Goberno autonómico é
o Albergue de peregrinos de Arca no concello de O Pino. Este albergue foi
inaugurado no ano 1993 e dende esta data non se fixo ningunha reforma
integral.
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Estamos a falar dun albergue con 27 anos de antigüidade que, exceptuando os
traballos de mantemento, apenas sufriu melloras de calado. Actualmente os
problemas máis salientables serían entre outros, os seguintes: as humidades e
filtracións, carpintería de aluminio (fiestras de hai máis de 27 anos), todo o
equipamento de instalación sanitaria, ao igual que o “alicatado” dos mesmos e o
pavimento cerámico de toda a instalación.
A reforma máis urxente é a da súa accesibilidade, o acceso a este albergue é por
unha costa cunha gran pendente pola que non podería baixar unha cadeira de
rodas e para entrar no albergue hai un escalón, onde unha persoa en cadeira de
rodas non podería acceder ao albergue. Outras reformas necesarias serían
arranxar ás humidades, a reforma da cociña e as filtracións dos baños.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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A Xunta de Galicia debería aproveitar o peche deste albergue debido a situación
de pandemia que estamos a vivir na actualidade para realizar reformas no
albergue.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten planificado a Xunta de Galicia algunha actuación importante para o
Albergue de Arca no concello de O Pino?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Noa Díaz Varela
Martín Seco García
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 17:33:33
Noa Susana Díaz Varela na data 02/01/2021 17:33:41
Martín Seco García na data 02/01/2021 17:33:52
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Marina Ortega Otero na data 02/01/2021 17:34:02
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Luís Manuel Álvarez Martínez e Noa Díaz
Varela, 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 oral en
Pleno.
A situación xerada a consecuencia da expansión da Covid-19 está a supor un forte
impacto económico para os concellos de toda Galicia coa adopción de medidas
inmediatas non previstas nos orzamentos e que tiveron que asumir os concellos
sendo competencia exclusiva da Xunta de Galicia.
É evidente que a competencia sanitaria é exclusiva da Xunta de Galicia e que os
gastos
sanitarios
excepcionais
derivados
da
pandemia
da
Covid-19 que tiveron os concellos deberían ser asumidos polo Goberno
autonómico presidido polo Sr. Feijoó.
O Concello de Vilaboa con 6.000 habitantes conta co Centro Rural Agrupado de
Vilaboa Consuelo González Martínez, o CEP Riomaior e o CPI O Toural e unha
escola de Educación Infantil pertencente á rede Galiña Azul. Os equipos
directivos dos centros xunto co Concello prepararon o curso escolar tanto a nivel
de protocolos Covid-19, que foron deseñados polos equipos directivos e logo
trasladados as ANPAS, como polos arranxos de mantemento que se estiveron
facendo todo o verán e o reforzo de limpeza e desinfección que se levou a cabo
en agosto e primeiros de setembro para que co inicio do curso todo estivera a
punto.
O Concello asumiu en solitario tódolos custes de preparación dos centros para
levar a cabo os protocolos da Covid-19.
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A Administración local solicitou á Consellería de Educación un reforzo do
persoal de limpeza polas mañás 2 horas cada día por centro. A Consellería aínda
no deu ningunha resposta ao Concello de Vilaboa.
O Goberno municipal de Vilaboa reforzou o cadro de persoal de limpeza con tres
persoas a maiores das que xa dispuñan, mercou unha máquina para realizar
desinfeccións nos espazos abertos arredor dos colexios e realizou obras en
tódolos centros mencionados, que dependen das consellerías de Cultura,
Educación e Universidade e da Consellería de Política Social.
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Fixéronse dúas peticións á Xunta de Galicia tanto para o reforzo da limpeza
debido a pandemia da Covid-19, como de obras no CPI O Toural para cambio de
fiestras. Ningunha destas peticións foi contestada ao Concello de Vilaboa.
Por todo o exposto anteriormente, as deputadas e o deputado que asinan formulan
a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten previsto compensar a Xunta de Galicia o sobre custe que ten o Concello de
Vilaboa neste inicio de curso escolar?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Luís Manuel Álvarez Martínez
Noa Díaz Varela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 17:41:58
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 02/01/2021 17:42:06
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Noa Susana Díaz Varela na data 02/01/2021 17:42:17
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán e Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Desde a irrupción da pandemia da Covid-19, o sector turístico en Galicia atópase
nun momento transcendental. En primeiro lugar polas graves consecuencias
sanitarias. E en segundo lugar, porque causou unha importante crise económica
que afectou especialmente ao sector turístico.
Concellos coma o de Vilaboa están padecendo esta gran diminución do turismo, a
pesar de ter diferentes lugares con atractivo turístico, como son: o entorno de
Castiñeiras co Mirador de Cotorredondo que abrangue as vistas das tres rías
baixas (Arousa, Pontevedra e Vigo), os roteiros de muíños en Vilaboa e Cobres,
petróglifos e mámoas como patrimonio arqueolóxico, a Enseada de San Simón
declarada zona Rede Natura 2000, coas Salinas de Ulló como lugar de gran
interese turístico.
En Vilaboa tamén pasa o Camiño de Santiago portugués que atravesa o Concello
entre Soutomaior e Pontevedra (Paredes-Figueirido e Bértola). A Consellería de
Turismo, estando a tres meses do Xacobeo 2021, debería facer unha limpeza e
actualizar a sinalización de maneira urxente desta parte do camiño para dar unha
boa imaxe da nosa terra a tódolos peregrinos e peregrinas que pasen por esta parte
do Camiño de Santiago.
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Todo este patrimonio hai que poñelo en valor dándolle a maior difusión posible e
pondo a disposición dos concellos os medios necesarios para poder desenvolver
actividades turísticas. O Concello de Vilaboa é un concello cun pequeno
orzamento e isto fai que non poda facer toda a promoción e actividades turísticas
necesaria para a súa vila.
A Xunta de Galicia e concretamente a nova Consellería de Turismo, tería que
impulsar o turismo nestas pequenas vilas, como nas cidades e así poder potenciar
o turismo a través dunha dotación orzamentaria aos concellos e tendo unha
páxina web actualizada onde se promocione as vilas e cidades da nosa
Comunidade Autónoma.
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A páxina de Turgalicia está sen actualizar e con información errónea das vilas e
cidades. Deberíase actualizar os datos das vilas e cidades para que non leven a
confusión as/os turistas que visitan a nosa terra.
Por todo isto demandamos dende o Grupo Parlamentario Socialista que se faga
promoción e actividades turística adecuada para dar un mellor servizo aos turistas
que pasen por Vilaboa e por tódalas vilas e cidades de Galicia.
Por todo o anteriormente exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
A Xunta de Galicia vai dotar dunha partida orzamentaria ao Concello de Vilaboa
para mellorar a afluencia do turismo na súa vila?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 17:44:56
Martín Seco García na data 02/01/2021 17:45:04
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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 oral en Pleno.
A atención primaria do sistema sanitario de Galicia está sendo obxecto de debate
e discusión por parte de todos os axentes implicados no deseño e implementación
das políticas sanitarias, incluídos por suposto os propios profesionais que
traballan no sistema.
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Dende hai tempo existen numerosas reivindicacións e queixas sobre a saturación
do sistema, dita saturación tivo un maior incremento debido a pandemia da
Covid-19. Isto vén dunha ineficiente xestión en termos de recursos materiais e
humanos froito das políticas de recortes executadas polo Partido Popular dende a
Xunta de Galicia. Ao fío desta situación, veu estando en entredito o modelo tanto
de xestión como asistencial aplicado en atención primaria. Estas tensións entre
profesionais e xestores do sistema viu en Galicia un foco específico de protestas,
concatenándose a folga do persoal dos PAC, as diferentes manifestacións
multitudinarias e a dimisión de case a totalidade dos xefes de servizo de atención
primaria da área sanitaria de Vigo, a máis grande de Galicia.
A Xunta de Galicia vén de desenvolver un proceso de lavado de cara có cambio
de Conselleiro de Sanidade e do equipo directivo do Sergas e coa conformación
de comisións de traballo que, supostamente, terían a capacidade de modificar as
ineficiencias do sistema e ofrecer solucións para unha reformulación do modelo
de atención primaria. Non en tanto, o desencanto parece terse consolidado, xa que
a política do novo conselleiro é unha política continuista do anterior equipo e co
anuncio xa de medidas antes de recibir as conclusións, e coa non concreción a
través dos orzamentos dun modelo real de transformación e de afrontamento os
problemas reais de precariedade e déficit en volume de RRHH, así como unha
necesidade de reorganizar a primeira e darlle máis peso dentro do global do
sistema sanitario.
A volta ao colexio está xerando un auténtico colapso na atención primaria
viguesa, tanto o Punto de Atención continuada (PAC) como os pediatras dos
centros de saúde están completamente desbordados e están chegando a situación
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límite provocado polas moitas consultas de cativos e cativas con catarros, febre e
síntomas que poidan ser sospeitosos de Covid-19.
Ademais os médicos dos centros de saúde dedican gran parte de mañá a
comunicar vía telefónica os resultado dos PCR ás familias, demandando outro
sistema para comunicar os resultados para que non sexan os facultativos os que
teñan que realizar estas chamadas.
A situación agrávase máis a fin de semana, cando os PAC están abertos as 24
horas porque teñen que atender tódalas urxencias de atención primaria. Reflexo
de todo isto é que o pasado 19 de setembro este servizo de urxencia vigués viuse
colapsado polas atencións a rapaces e rapazas con síntomas sospeitosos de Covid19, ata o punto que se fixeron nun dos PAC 127 probas PCR nesa xornada e non
tendo atención pediátrica no PAC onde aconteceron estes feitos.
O último mes os casos positivos na área sanitaria de Vigo multiplicáronse por tes
pasando de 154 do 22 de agosto aos 511 comunicados polo Sergas o día 23 de
setembro
Por todo isto esiximos dende o Grupo Parlamentario Socialista que se cubran as
prazas vacantes para dar o servizo sanitario á poboación de Vigo, principalmente
as prazas de atención pediátrica nas urxencias.
Por todo o anteriormente exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan
a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Que medidas considera a Xunta de Galicia necesarias tomar para mellorar a
atención de pediatría dos cativos e cativas de Vigo?
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Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 17:48:06
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María Isaura Abelairas Rodríguez na data 02/01/2021 17:48:17
Julio Torrado Quintela na data 02/01/2021 17:48:32
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Marina Ortega Otero na data 02/01/2021 17:48:42
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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 oral en Pleno.
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.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:

Vai a Consellería de Sanidade reanudar inmediatamente o servizo de fisioterapia
así como as diferentes terapias que se viñan prestando ás persoas usuarias do
Centro San Rafael de Vigo?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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 02/01/2021 17:52:26
María Isaura Abelairas Rodríguez na data 02/01/2021 17:52:32
Julio Torrado Quintela na data 02/01/2021 17:52:45
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Marina Ortega Otero na data 02/01/2021 17:52:53
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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 oral en Pleno.
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 a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
A Xunta de Galicia vai elaborar un 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?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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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 02/01/2021 17:55:31
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Martín Seco García na data 02/01/2021 17:55:40
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Paloma Castro Rey na data 02/01/2021 17:55:58
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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 oral en Pleno.
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.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:

Vai impulsar a Xunta de Galicia medidas de apoio para que Galicia non se quede
fóra en sectores de tecnoloxía punteiros?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021

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 02/01/2021 17:59:17
Martín Seco García na data 02/01/2021 17:59:32
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Paloma Castro Rey na data 02/01/2021 17:59:50
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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 oral en Pleno.
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.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai poñer en marcha a Xunta de Galicia un soporte de axudas para medidas de
dixitalización industrial?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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 02/01/2021 18:01:06
Martín Seco García na data 02/01/2021 18:01:12

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTRO3CXzGjYUc5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Paloma Castro Rey na data 02/01/2021 18:01:25
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Martín Seco García e Noa Díaz Varela, 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 oral en Pleno.
O ano 2021 como ano Xacobeo, se a situación pandémica actual mellora,
espérase que na nosa Comunidade Autónoma reciba gran afluencia de visitantes.
A maioría desas persoas que visitan a nosa Comunidade Autónoma serán
peregrinos e peregrinas que se van aloxar en albergues.
A Xunta de Galicia ten posta todas as esperanzas da reactivación do sector
turístico no Xacobeo 2021, por iso o sector turístico espera que a Xunta de
Galicia informe o que vai pasar cos albergues públicos e privados.
A Xunta de Galicia debería dar conta das accións previstas para o Xacobeo 2021
e que informe das medidas que se van tomar para adaptar as actuacións previstas
ante a situación pandémica actual.
A rede pública de albergues do Camiño de Santiago naceu en 1993 e ten hoxe en
día 70 centros en toda a nosa Comunidade Autónoma. Por outra banda, están os
300 albergues privados repartidos por toda a xeografía galega por onde pasa o
Camiño de Santiago.
Coa maioría dos albergues públicos pechados e os privados en plena agonía ante
un outono e un inverno sen facturar, o sistema de aloxamento polo que se fixo
famoso en todo o mundo o Camiño de Santiago está nos seus peores momentos.
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O primeiro que debería aclarar a Xunta de Galicia é se van abrir ou non en 2021
os albergues públicos neses lugares onde hai albergues privados. A día de hoxe
se hai albergues privados con suficientes prazas os albergues públicos non abren.
A segunda cuestión é se van abrir os albergues públicos nos sitios onde non hai
albergues privados no 2021, como o están facendo agora. Outra cuestión é a
reserva dos albergues públicos, porque ata antes do coronavirus as prazas
ocupábanse ao chegar os peregrinos e peregrinas aos albergues, sen ter a
posibilidade de reservar. Agora coa nova situación debido á pandemia da covid19 os peregrinos e peregrinas teñen que efectuar a súa reserva online nunha
plataforma dos albergues públicos do Camiño de Santiago.
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Todas estas cuestións o Goberno autonómico, presidido polo Sr. Feijoó, terá que
darlle unha resposta inmediata polo escaso tempo que queda, dous meses, para
que se inaugure o ano Xacobeo 2021.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
A Xunta de Galicia vai abrir todos os albergues públicos no ano 2021 como ano
Xacobeo?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Noa Díaz Varela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 18:03:40
Martín Seco García na data 02/01/2021 18:03:48
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Noa Susana Díaz Varela na data 02/01/2021 18:03:59
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Isaura Abelairas Rodríguez e Martín Seco
García, 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 oral en
Pleno.
A crise económica xerada a consecuencia da expansión da covid-19 está a supor
un forte impacto económico para un dos sectores máis afectado da nosa sociedade
como son os recintos feirais.
Fundada en 1998, a Fundación Instituto Feiral de Vigo (Ifevi) ten unha superficie
de 100.000 metros cadrados, estruturada en dúas áreas divididas nun Edificio de
Servizos, onde se desenvolve a maior parte da actividade dos congresos, e en
30.000 metros cadrados de pavillóns destinados a desenvolverse as feiras e
espectáculos. A gran actividade de feiras e congresos, fundamentalmente en
sectores tan importantes como o naval e a pesca, é hoxe un xerador constante
dun importante volume de negocio para Vigo e para Galicia.
No ano 2019 o Ifevi tivo 441.625 visitantes, 2.763 expositores, 29 eventos e os
recursos económicos empregados polo Ifevi foron de 1.840.314 €.
Dende o inicio da crise provocada por covid-19, marzo de 2020, só foi posible
celebrar no Ifevi un evento local. A partir desa data o Ifevi non tivo a capacidade
de xerar ingresos para poder contribuír ao seu mantemento debido a que non se
están a facer ningún tipo de evento. Este recinto dende a súa creación finánciase
con recursos propios, recibindo só unha subvención para a promoción comercial.
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Esta situación ten como consecuencia que o Ifevi non pode facer fronte aos gastos
fixos polo que necesita de forma urxente axudas para salvar a súa liquidez.
A día de hoxe Ifevi non ten ningún tipo de información dende a Xunta de Galicia
de canto tempo vai a permanecer pechado, si se está a traballar nalgún plan
alternativo para que Ifevi poida abrir e si vai a recibir algún tipo de axudas para
os gastos fixos que segue a ter. O Ifevi está nunha situación de total
desinformación por parte do Goberno autonómico.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
A Xunta de Galicia vai garantir axudas ao Ifevi para que poida facer fronte aos
gastos fixos que segue a ter, a pesar de estar pechado?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021

Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Isaura Abelairas Rodríguez
Martín Seco García
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 18:06:15
María Isaura Abelairas Rodríguez na data 02/01/2021 18:06:21
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Martín Seco García na data 02/01/2021 18:06:30
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Patricia Otero Rodríguez e Luís Manuel Álvarez
Martínez, 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 oral en
Pleno.
Na vila de Redondela existen dúas estradas de titularidade autonómica que están
totalmente abandonadas, a PO-363, Avenida Mendiño e o resto do tramo
Redondela-Cesantes, e a PO-250, estrada a Pazos de Borbén tramo ata
Redondela. Estas dúas estradas necesitan a mellora urxente por parte da Xunta de
Galicia.
A estrada PO-363 nas vésperas das eleccións municipais de 2019 o entón alcalde,
Javier Bas e a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade anunciaban as
inminentes obras de remodelación desta avenida que segundo o ex-alcalde
comezarían en xuño. O novo Goberno municipal de Redondela intentou en
múltiples ocasións que a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade enviase o
borrador do convenio, pero non tiveron contestación ata marzo deste ano.
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O 24 de marzo do 2020 tivo entrada a comunicación dirixida a alcaldesa dende a
Axencia Galega de Infraestruturas, na que se require a conformidade do Concello
de Redondela co texto proposto de convenio para realizar obras para a mellora da
seguridade viaria e reordenación da PO-363. Treito: Redondela - praia de
Cesantes por un importe total de 1.594.713,10 €, así como a certificación da
retención de crédito correspondente ao cofinanciamento da actuación por parte do
Concello.
No que á conformidade do texto do convenio fai referencia, a secretaria
municipal advertiu unha serie de cuestións xurídicas que, segundo a Lei de
Réxime Xurídico do Sector Público “necesitaban da súa modificación ou
incorporación ao texto do convenio” tales como a determinación nas cláusulas do
convenio das competencias da Xunta de Galicia e Concello respecto a actuación
de que se trata, tendo en conta, sinala o Concello “que neste caso a estrada
obxecto de actuación (...) é de titularidade da Xunta de Galicia”.
Doutra banda, faise referencia a que o importe que corresponde ao Concello
“correspóndese cos custos dos servizos municipais de abastecemento e
saneamento, así como o 50 % do importe do alumeado, nas cláusulas do convenio
se engadía a semaforización”. Nese senso, o Concello sinalaba que dita
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
24686

semaforización “non forma parte dos servizos municipais de prestación mínima,
polo que debía eliminarse dita referencia”.
Finalmente indicábase que non prevé o texto do convenio a imputación
orzamentaria concreta da achega da AXI de acordo co apartado d) do artigo 49 da
Lei de Réxime Xurídico do Sector Público.
Todas estas apreciacións foron enviadas á Axencia Galega de Infraestruturas da
Xunta de Galicia, mediante escrito da Alcaldía remitido o 16 de abril de 2020.
Polo tanto, sinala o Concello de Redondela, non procede a emisión da retención
de crédito da achega do Concello de Redondela, “ata ter o texto definitivo do
convenio, xa que ademais podería incluso variar a contía da achega municipal
definitiva, ao eliminar os custos correspondentes á rede semafórica, no seu caso”.
A este escrito do mes de abril no que se achegaban as apreciacións do Concello
para ser incluídas no convenio ou modificado o seu texto, a día de hoxe non ten
resposta, pese a ter constancia de que foi recibido na Axencia Galega de
Infraestruturas.
Sobre a PO-250 o Concello solicitou varias veces a mellora do primeiro tramo
polo seu alto perigos para os e as peóns e pola caída dun muro expropiado. Neste
momento o vial segue sen ser ampliado nin arranxado.
Este problema está causando malestar entre a veciñanza que demanda unha
solución ao problema. A Xunta de Galicia ten que arranxar estas dúas estradas de
titularidade autonómica situadas no concello de Redondela para mellorar a
mobilidade das veciñas e veciños desta vila.
Por todo isto esiximos dende o Grupo Parlamentario Socialista que se envíe o
convenio de forma inmediata ao Concello de Redondela para poder arranxar a
PO-363 e comezar as obras de xeito urxente na PO-250 dado o seu perigo.
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Por todo o exposto anteriormente, as deputadas e o deputado que asinan formulan
a seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai incluír a Xunta de Galicia nos orzamentos da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2021 un orzamento suficiente para executar as obras das
estradas PO-363 e da PO-250, que permitiría mellorara mobilidade e seguridade
en Redondela?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 18:09:31
Patricia Otero Rodríguez na data 02/01/2021 18:09:38
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 02/01/2021 18:10:02
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Martín Seco García, Matilde Begoña Rodríguez
Rumbo, Luís Manuel Álvarez Martínez e Noa Díaz Varela, 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 oral en Pleno.
Cando se creou a Axencia de Turismo de Galicia, Decreto 196/2012 do 27 de
setembro, nos seus estatutos recollía que a organización desta entidade conta con
dous órganos de goberno, un unipersonal, a Presidencia, e outro colexiado, o
Consello Reitor. Nas sesións do Consello Reitor poden participar con voz, pero
sen voto as seguintes administracións territoriais e entidades públicas ou
privadas:
a) Un representante da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
b) Un representante por cada deputación provincial.
c) Seis representantes das organizacións empresariais máis representativas do
sector turístico privado.
A última reunión do Consello Reitor da Axencia de Turismo de Galicia foi o 24
de setembro deste ano e convocouse para nomear ao xerente do organismo.
A anterior vez que se reuniu foi en marzo do 2019, este consello foi presidido
polo anterior conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, esta xuntanza abriuse por
primeira vez á participación de representantes das organizacións empresariais
máis significativas do sector turístico privado, membros da Federación Galega de
Municipios Provinciais (Fegamp) e representantes das catro deputacións.
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O obxectivo desta reunión era abordar conxuntamente os retos en materia de
turismo cara o Xacobeo 2021. Nesta reunión a Administración autonómica
pretendía implicar na súa planificación ao sector privado, ós concellos e ás
deputacións, en palabras do anterior conselleiro "a todas as institucións,
entidades e cidadáns de Galicia para acadar un gran proxecto común".
A día de hoxe o Consello Reitor da Axencia de Turismo de Galicia non se volveu
reunir para abordar conxuntamente eses retos do sector turístico. Esa implicación
da que falaba o anterior conselleiro non se fixo realidade, quedando todo nunha
mera declaración de intencións.
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A Xunta de Galicia ten que convocar ao Consello Reitor da Axencia de Turismo
de Galicia para acordar as colaboracións institucionais e a coordinación entre as
diferentes administracións, en dous temas fundamentais para o turismo de Galicia
no actual contexto da crise sanitaria da covid-19: a reformulación do Xacobeo
2021 e a estratexia do turismo cara o ano 2021, tendo en conta que as feiras de
promoción do turismo van ter novos formatos ou van ser aprazadas como é o caso
de Fitur. Esta convocatoria debe facerse de maneira urxente, so faltan dous meses
para o Xacobeo 2021.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai a Consellería de Turismo convocar ao Consello Reitor da Axencia de Turismo
de Galicia neste período de sesións para acordar colaboracións institucionais e
coordinación entre as diferentes administracións no actual contexto da crise
sanitaria da covid-19 cara o Xacobeo 2021?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Luís Manuel Álvarez Martínez
Noa Díaz Varela
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 18:11:15
Martín Seco García na data 02/01/2021 18:11:21
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/01/2021 18:11:34
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 02/01/2021 18:11:47
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Noa Susana Díaz Varela na data 02/01/2021 18:11:58
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Martín Seco García, Juan Carlos Francisco
Rivera e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, 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 oral en Pleno.
A crise económica xerada a consecuencia da expansión da covid-19 está a supor
un forte impacto económico para o pequeno e mediano comercio local. Esta crise
foi o derradeiro golpe para moitos pequenos e medianos comercios, parte deles
foron morrendo ou vivindo día a día durante un tempo e moitos non foron
capaces de sobrevivir á parálise da economía.
Esta crise ten como consecuencia que o sector do pequeno e mediano comercio
non podan facer fronte aos gastos fixos e están ao límite de perder a súa liquidez.
A situación estase volvendo insostible dende o punto de vista económico e está
afectando á supervivencia dun sector de forte implantación en Galicia. Un sector
formado por pequenos negocios con poucos marxes de beneficios e que dependen
da capacidade de consumo da cidadanía.
Son as administracións locais as que están promovendo actuacións enfocadas á
dinamización do sector co fin de incrementar o consumo e de xerar emprego nos
seus concellos. Os gobernos locais son conscientes da situación crítica do
pequeno e mediano comercio, non sendo así na Xunta de Galicia.
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O Goberno autonómico amosa unha despreocupación total polos nosos e nosas
comerciantes nesta etapa que estamos a vivir, polo que compre apremar á Xunta
de Galicia a activar medidas económicas cun maior orzamento para que este
sector poda salvar a súa liquidez. O goberno autonómico é a quen lle
corresponde de forma exclusiva as competencias en materia de comercio interior
segundo establece o artigo 30.I.4 do Estatuto de Autonomía de Galicia.
As medidas previstas polo Goberno galego resultan totalmente insuficientes e
incluso ínfimas para os 30.000 comerciantes rexistrados en Galicia. O pequeno
comercio de Galicia está inxustamente desatendido.
A realidade que está xurdindo nestes meses semella complicada para o sector do
pequeno e mediano comercio de Galicia. A metade das baixas dos autónomos é
do sector do comercio, este dato pon de manifesto polo que esta a pasar o
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
24692

comercio. Por iso, este sector ven reclamando axudas directas do Executivo
autonómico, así como un maior fincapé en campañas de apoio á compra neste
comercio, especialmente de cara á campaña de Nadal.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai a Xunta de Galicia a dotar dunha partida orzamentaria suficiente para garantir
axudas directas ao sector do pequeno e mediano comercio para que así podan
facer fronte aos gastos fixos e salvar a súa liquidez?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Juan Carlos Francisco Rivera
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 18:16:52
Martín Seco García na data 02/01/2021 18:16:59
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Juan Carlos Francisco Rivera na data 02/01/2021 18:17:12
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/01/2021 18:17:22
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Isaura Abelairas Rodríguez e Martín Seco
García, 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 oral en
Pleno.
A crise económica xerada a consecuencia da expansión da covid-19 está a supor
un forte impacto económico para o pequeno e mediano comercio local. Esta crise
foi o derradeiro golpe para moitos pequenos e medianos comercios, parte deles
foron morrendo ou vivindo día a día durante un tempo e moitos non foron
capaces de sobrevivir á parálise da economía.
Esta crise ten como consecuencia que o sector do pequeno e mediano comercio
non podan facer fronte aos gastos fixos e están ao límite de perder a súa liquidez.
A situación estase volvendo insostible dende o punto de vista económico e está a
afectar á supervivencia dun sector de forte implantación en Galicia. Un sector
formado por pequenos negocios con poucas marxes de beneficios e que dependen
da capacidade de consumo da cidadanía.
O pasado día 3 de novembro a directora xeral de Comercio, nun encontro que
mantivo con diferentes asociacións de comerciantes da cidade de Vigo dixo: “a
Xunta de Galicia repartiu medio millón de euros aos comercios de Vigo”.
Comerciantes que días antes manifestaban a difícil situación que están a pasar
pola caída de ingresos derivada da crise, tendo como consecuencia a enorme
dificultade para afrontar os gastos fixos, como alugueiro ou enerxía. Estes
mesmos representantes do pequeno e mediano comercio de Vigo demandaban
axudas directas por parte da Xunta de Galicia.
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O Goberno autonómico dedica escasos recursos ao pequeno e mediano comercio,
tendo en conta as urxentes necesidades do sector, demostrando unha
despreocupación total polos comerciantes nesta difícil etapa.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
En que se ten materializado as axudas anunciadas pola directora xeral de
Comercio ao pequeno e mediano comercio de Vigo?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Isaura Abelairas Rodríguez
Martín Seco García
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 18:18:46
María Isaura Abelairas Rodríguez na data 02/01/2021 18:18:54
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Martín Seco García na data 02/01/2021 18:19:04
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, 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 oral en Pleno.
No ano 2010 o entón alcalde de Porriño do PP, xunto coa concelleira de Sanidade
en aquela data, reuníronse en Santiago de Compostela co director de Recursos
Económicos do Sergas para poñer a disposición da Xunta de Galicia unha parcela
cunha superficie de 525 metros cadrados e poder iniciar así as obras de
ampliación do Centro de Saúde de Porriño canto antes.
Esta ampliación fora anunciada en varias ocasións xa en anos anteriores
subliñando que a firma do acordo entre o Concello e a Xunta de Galicia
permitiría priorizar estas instalacións de Atención Primaria nos orzamentos da
Comunidade Autónoma. A alcaldesa de Porriño asinou o 2 de setembro de 2019
o convenio coa Consellería de Sanidade, polo que o Concello de Porriño puxo a
disposición da Xunta de Galicia a parcela, pese a estar asinado ese convenio, o
Goberno autonómico segue sen darlle prioridade a este centro de saúde.
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Dez anos despois, esta promesa quedou en nada e os veciños e veciñas usuarias
do Centro de Saúde de Porriño seguen sufrindo as graves deficiencias do mesmo,
tanto das súas instalacións, como da falta de especialistas; así como un servizo de
urxencias colapsado, que atende ademais aos veciños e veciñas dos concellos de
Mos e de Salceda de Caselas. Toda esta situación foi a peor este ano pola crise
sanitaria da covid-19.

Ano tras ano, vemos como os orzamentos da Xunta de Galicia non recolle
ningunha partida para á prometida ampliación do centro de saúde e xa fai máis
dun ano que a Xunta de Galicia ten a súa disposición a parcela. E tamén vemos
como o Partido Popular no Parlamento de Galicia vota en contra das emendas aos
orzamentos para que se incluíse este centro de saúde presentadas polo Grupo
Parlamentario Socialista na pasada lexislatura.
Resulta polo tanto imprescindible que a Xunta de Galicia asuma as súas
competencias, e que de forma inmediata dea resposta á necesaria ampliación do
Centro de Saúde de Porriño.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Despois de anos de promesas baleiras, vai a Xunta de Galicia incluír nos
orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021 o orzamento
suficiente para executar a obra, que permitiría ampliar o Centro de Saúde de
Porriño?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
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 02/01/2021 18:22:12
Julio Torrado Quintela na data 02/01/2021 18:22:18
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Marina Ortega Otero na data 02/01/2021 18:22:25
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Á Mesa do Parlamento
Juan Carlos Francisco Rivera, Julio Torrado Quintela, Pablo Arangüena
Fernández e Paloma Castro Rey, 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 oral en Pleno.
A Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, ten publicado
mediante Resolución 15 de xuño do 2020 (DOG 19 de xuño do 2020), o Protocolo
Fisicovid- Dxtgalego, polo que se establecen diversas medidas de índole hixiénico –
sanitarias para facer fronte a crise provocada pola COVID-19 , no ámbito do deporte
federado de Galicia, protocolo que pretende fixar uns principios básicos e
orientadores dos protocolos que deben aprobarse respectivamente polo conxunto das
federacións deportivas en Galicia.
En calquera caso, o devandito protocolo, non prevé a regulación de ningún tipo
medidas de cara o inicio da competición federada no que atinxe o deporte de
contacto, é especificamente no relativo os deportes que se desenvolven a través de
equipos federados.
De acordo co Plan Estatístico Nacional de maio de 2020 elaborado polo Consejo
Superior de Deportes (CSD), no ano 2019 existían en Galicia 282.369 licencias
deportivas e 5.767 clubs deportivos. Só no ámbito do fútbol existen en Galicia 2.332
clubs, o cal dá a importancia e dimensión que o deporte ten na realidade social
galega.
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A Lei 3/2012 de 2 de abril, do deporte de Galicia , prevé no seu articulado, dentro do
ámbito das súas competencias , que lle corresponde a Administración autonómica a
“planificación e organización do sistema deportivo de Galicia“, lei que vén a
desenvolver as competencias que no ámbito do deporte ten asumidas Galicia dentro
do seu Estatuto de Autonomía.
A pesares das competencias autonómicas, da existencia de lexislación específica no
eido do deporte e tamén no eido das emerxencias (Lei 5/2007, do 7 de maio de
Emerxencias de Galicia), a Xunta de Galicia, ten amosado ate o momento a
incapacidade para articular os protocolos necesarios para garantir o desenvolvemento
da práctica deportiva non profesional en Galicia de cara a tempada 2020-2021,
incapacidade que impide as federacións e especialmente os clubs deportivos coñecer
as datas de inicio de competición e, en consecuencia, planificar axeitadamente a preRúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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tempada e a tempada deportiva, coas consecuencias que no eido económico e social
conleva a falla de concreción efectiva das datas de inicio das competicións.
Pola contra, a Xunta de Galicia, nomeadamente a actual Secretaría Xeral para o
Deporte, despois de 6 meses dende o inicio da pandemia, lonxe de asumir as
responsabilidades que lle corresponden no ámbito autonómico, tense instalado nunha
estratexia de confrontación co Consejo Superior de Deportes, buscando no Goberno
do Estado un chivo expiatorio da súa propia inoperancia e incapacidade política e
administrativa.
Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Considera a Xunta de Galicia que as competencias asumidas conforme o Estatuto de
Autonomía de Galicia e as leis que o desenvolven, permiten ao goberno, de acordo
coas federacións respectivas, planificar, ordenar, garantir e supervisar o adecuado
inicio das competicións federadas non profesionais no noso país?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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Asdo.: Juan Carlos Francisco Rivera
Julio Torrado Quintela
Pablo Arangüena Fernández
Paloma Castro Rey
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 02/01/2021 20:28:34
Julio Torrado Quintela na data 02/01/2021 20:28:45
Pablo Arangüena Fernández na data 02/01/2021 20:28:54
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Paloma Castro Rey na data 02/01/2021 20:29:05

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

24700

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 oral en Pleno.
A fusión anunciada de CaixaBank e Bankia, provocará, sen dúbida, un cambio de
calado no mapa financeiro- bancario do conxunto do Estado. Segundo datos
publicados, a posible fusión de ambas compañías sumarían máis de 664.000
millóns de euros en activos, 445.000 aportados polo Banco catalán e 218.000 que
proveñen de Bankia, banco controlado polo FROB, a través de BFA, nun 62 % do
seu capital.
De levarse adiante a fusión, a entidade resultante sería líder estatal en número de
oficinas, empregados, hipotecas e crédito, trastocando de xeito importante o mapa
bancario español.
Polo que respecta a Galicia, CaixaBank ten 633 persoas traballadoras e suma 161
centros de traballo, entre oficinas, sucursais e centros de negocio. Bankia, máis
cativa, conta en Galicia con 128 persoas empregadas, distribuídas en 21 oficinas.
Dende o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia non imos a entrar a
valorar unha operación de gran calado no ámbito societario, coma a que se deriva
desta fusión bancaria, comprensible e lóxica dende unha óptica empresarial dado
o delicado momento económico provocado pola COVID- 19, o que non é alleo ao
sector bancario.
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Unha fusión que ademais ten unha importante incidencia estratéxica en distintos
sectores económicos ligados a Enerxía, Comunicación e Infraestruturas, o seren
algún dos bancos fusionados accionistas de referencia neses sectores.
Non convén obviar, por suposto, a necesidade de que as plusvalías, presentes ou
futuras, derivadas desta posible fusión revertan nas arcas públicas para compensar
as inxeccións de fondos públicos feitas no seu momento, esencialmente en
Bankia.
Con todo, este grupo parlamentario é consciente de que unha fusión coma a
anunciada xera novamente unha falla de competencia no sector que si terá
incidencia real na oferta a respecto dos consumidores financeiros galegos,
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provocará impacto no emprego e tenderá a implantar, tamén en Galicia, un
oligopolio financeiro.
Polo que respecta o noso país, desaparecidas xa as caixas de aforro, Banco Pastor
e Banco Gallego, resulta evidente que o risco de concentración bancaria é
prexudicial para as persoas consumidoras minoritarias, pero tamén para pymes e
autónomos, que se verán abocados a buscar financiación nun mercado máis
contraído e cativo, con menos oferta no mercado hipotecario e crediticio e con
xuros e comisións bancarias probablemente máis abusivas.
Polo exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte pregunta
para o seu debate en Pleno:
Que medidas vai adoptar o Goberno galego para protexer as persoas
consumidoras financeiras galegas diante dunha evidente minoración da oferta de
servizos bancarios no país a consecuencia dos procesos de concentración bancaria
en réxime de oligopolio?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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 02/01/2021 20:34:30
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/01/2021 20:34:42
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Á Mesa do Parlamento
Juan Carlos Francisco Rivera e Julio Torrado Quintela, 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 reposta oral en Pleno.
A Xunta de Galicia, a través da Secretaría Xeral para o Deporte, ten publicado
mediante Resolución de 15 de xuño de 2020 (Diario Oficial de Galicia 19 de
xuño do 2020), o Protocolo Fisicovid- Dxtgalego, polo que se establecen
diversas medidas de índole hixiénico – sanitarias para facer fronte a crise
provocada pola COVID-19, no ámbito do deporte federado de Galicia, protocolo
que pretende fixar uns principios básicos e orientadores dos protocolos que
deben aprobarse respectivamente polo conxunto das Federacións deportivas en
Galicia.
En calquera caso, o devandito protocolo, non prevé a regulación de ningún tipo
medidas de cara o inicio da competición federada no que atinxe o deporte de
contacto, é especificamente no relativo aos deportes que se desenvolven a través
de equipos federados.
Recentemente, mediante Orde do 17 de setembro de 2020, a Xunta de Galicia
modifica o Acordo do Consello de data 12 de xuño de 2020, sobre as medidas
de prevención necesarias para facer fronte a crise sanitaria ocasionada polo
COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara unha
nova normalidade.
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Mediante esta orde, se dispón, entre outras cuestións, que na práctica deportiva
federada de carácter autonómica deberá manterse a distancia de seguridade
interpersoal.
Así mesmo, a citada orde recolle o uso da máscara, na realización de
adestramentos e na celebración de competicións federadas de ámbito
autonómica, tendo en conta os protocolos das distintas federacións deportivas
aprobados pola Secretaría Xeral para o Deporte.
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Por todo o exposto, os deputados que asinan formulan a seguinte pregunta para a
o seu debate en Pleno:
Considera o Goberno da Xunta de Galicia que, diante dos requisitos esixidos
pola Orde do 17 setembro de 2019, é viable o inicio das competicións federadas
autonómicas, especialmente no que atinxe os deportes de contacto?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Juan Carlos Francisco Rivera
Julio Torrado Quintela
Deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 02/01/2021 20:37:57
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Julio Torrado Quintela na data 02/01/2021 20:38:08
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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 oral en Pleno.
Dende o ano 2008, Galicia perdeu máis de 1000 oficinas bancarias, deixando o
40 % dos concellos galegos sen oficina bancaria ou, no mellor dos casos, cunha
única oficina. En concreto, no ano 2019, 41 concellos galegos carecían de
calquera entidade financeira.
Unha exclusión financeira que ten orixe principalmente na desaparición das
antigas caixas de aforro (Caixa Galicia e Caixanova), e máis tarde na
desaparición do Banco Pastor e Banco Gallego, entidades con importante
penetración territorial, especialmente no rural galego.
Aínda que a recente fusión anunciada de Caixabank e Bankia ten un impacto
menor en Galicia, amosa de xeito relevante que o sistema bancario vai camiño de
converterse nun auténtico oligopolio, onde 3 ou 4 entidades concentran máis do
90 % dos e das clientes e do negocio bancario en Galicia.
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Neste contexto de redución de oferta financeira, mesmamente de exclusión en
moitos concellos rurais do país, estamos a comprobar como a posición dominante
da banca conleva a imposición abusiva de comisións de xestión e mantemento,
especialmente nas contas correntes e contas de aforro, produtos básicos e
imprescindibles para todo tipo de operativas: pagos, ingresos de diñeiro,
domiciliación da nómina, pensión, recibos, transferencias e acceso a outros
servicios de valor engadido, como depósitos, produtos de aforro-inversión, e
demais.
Os contratos financeiros, tamén os que afectan ás contas de aforro, son en
realidade contratos de adhesión, redactados de xeito unilateral polas entidades
bancarias, con cláusulas impostas e pre-redactadas e onde os clientes minoristas
(persoas consumidoras financeiros) non teñen capacidade de negociación
algunha. Neste marco contractual, resulta evidente a posición de superioridade
que teñen as entidades financeiras para impoñer comisións abusivas respecto dos
e das clientes e persoas consumidoras.
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Dende o mes de xuño, Abanca, entidade financeira con máis implantación en
Galicia, e único banco en máis de 120 concellos do país, vén de impoñer
comisións de xestión e mantemento das contas de aforro/correntes por importe
de 50 euros semestrais, xerando un enorme prexuízo na economía das pequenas
persoas aforradoras, estudantes, pensionistas, mesmamente daqueles que perciben
rendas de integración social,… etc. Todo elo sen negociación de ningún tipo cos e
coas clientas/persoas consumidoras desa entidade.
Do mesmo xeito o resto das entidades representativas do sector bancario en
Galicia (Banco Santander, BBVA), veñen aplicando comisións de importe
semellante.
Sen prexuízo de que o Banco de España non regula o importe das comisións,
bancarias, as mesmas “deben responder a servicios efectivamente prestados ou
gastos habidos”.
É dicir, os bancos non poden cobrar a persoa consumidora polos servizos que
non teña solicitado ou aceptado, nin que se teñan prestado efectivamente. E en
todo caso, deberá informar persoalmente e por anticipado do importe que o
cliente vaia pagar por este servizo.
Por outra banda, o Banco de España esixe das entidades bancarias a obriga de
ofrecer e dar coñecer entre os seus clientes, especialmente os máis vulnerables ou
en risco de exclusión social, a Conta Básica de Pago, conta que limita as
posibilidades de comisións abusivas de xeito considerable. Isto non se está a
facer.

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTRONXRBxl0xT9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Galicia ten competencias exclusivas en defensa das persoas consumidoras e
usuarias (Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas
consumidoras) e ten creado, nese marco competencial, organismos e
instrumentos de defensa en materia de consumo, en especial, o Instituto Galego
de Consumo e Competencia.
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Polo exposto, o deputado e deputada que asinan formulan a seguinte pregunta
para o seu debate en Pleno:
Que medidas vai adoptar a Xunta de Galicia para evitar que as persoas
consumidoras financeiras galegas sexan gravados nos seus aforros coa imposición
de cláusulas abusivas, en concreto no que atinxe o cobro de comisións de
mantemento e xestión levadas a cabo por entidades con sede social en Galicia?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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 02/01/2021 20:44:10
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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 oral en Pleno.
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
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
24708

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.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
24709

 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 a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
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?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021

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 02/01/2021 20:52:19
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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 oral en Pleno.
O Goberno do Estado vén de comunicar ás comunidades autónomas no Consello
de Política Fiscal e Financeira do mes de outubro a suspensión das regras fiscais
para o ano 2020 e 2021, todo elo seguindo ás recomendacións das autoridades
comunitarias, permitindo deste xeito que os entes autonómicos teñan marxe
fiscal para colaborar na reconstrución económica e social.
No devandito CPFEF, o Ministerio de Hacienda comprometeu que as “entregas a
conta“ para o ano 2021 manteranse nos niveis do ano 2020, cunha lixeira caída do
0,26 % .
Ademais dos ingresos derivados do sistema de financiación, Galicia tamén
participará no reparto de 10 mil millóns de euros do fondo REACT. EU, sen
prexuízo dos aproximadamente 750 millóns de euros que lle corresponde pola
participación no fondo de 16.000 millóns de euros.
Por outra banda, o conxunto das comunidades autónomas recibirán 9.076,04
millóns de euros pola liquidación positiva do exercicio 2019, inferior ás
cantidades recibidas no ano 2018, pero verase compensada coa posibilidade
dunha taxa de déficit de 2,2 % do PIB para o ano 2021.
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Tendo en conta que o PIB galego aproxímase aos 63.300 millóns de euros,
Galicia terá marxe para incorrer nun déficit público de 1.400 millóns de euros,
dos cales o 50 % serán asumidas directamente pola Administración do Estado a
través dunha transferencia extraordinaria.
Marxe fiscal que permitirá compensar a caída de recadación e tamén servirá para
acometer políticas expansivas de gasto público, especialmente necesarias para a
reactivación económica de sectores arrasados pola actual pandemia.
Diante da necesidade de aumentar o gasto público en todos os sectores
económicos, esencialmente na sanidade e educación, é necesario facer unha
política económica expansiva que permita, primeiro evitar a caída da actividade
económica para algúns sectores practicamente arrasados (hostalaría, cultura, ocio
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nocturno, autónomos, pemes e demais), e en segundo lugar apuntalar o
crecemento para a recuperación cara o ano 2021, impulsando cambios estruturais
para adecualos á Axenda 2030.
Diante desta situación, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Que instrumentos de economía pública despregará o Goberno da Xunta de
Galicia para poder apuntalar a sectores económicos do país, tendo en conta a
nova marxe fiscal autorizado para as comunidades autónomas polo Ministerio de
Hacienda?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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 02/01/2021 20:53:25
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Á Mesa do Parlamento
Juan Carlos Francisco Rivera, Matilde Begoña Rodriguez Rumbo e Leticia
Gallego Sanromán, 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 oral en Pleno.
O sector da hostalaría en Galicia está a sufrir un enorme impacto como
consecuencia dos efectos da covid-19. Un impacto continuado no tempo que está
a provocar unha importante caída no emprego e unha redución drástica dos
ingresos.
Segundo datos correspondentes o ano 2019 ( que proveñen do Clúster do Turismo
en Galicia), o sector da hostalaría rexistrou máis de 21.000 establecementos,
empregou a máis de 66.825 persoas e facturou, 4.700 millóns de euros, o
equivalente o 4,5 % da riqueza da nosa Comunidade Autónoma. Do total de
establecementos de hostalería 19.052 eran bares e restaurantes.
O sector da hostalería necesita de forma urxente a adopción de medidas
económicas que supoñan axudas directas por parte da Xunta de Galicia, diante
dunha situación totalmente insostible dende o punto de vista económico e que
afecta directamente á supervivencia dun sector de forte implantación en Galicia.
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Un sector excesivamente fragmentado, formado por pequenos negocios, moitos
de carácter familiar, que operan con marxes de beneficios baixos e con enorme
dependencia da capacidade de renda e en consecuencia da capacidade de
consumo da cidadanía.
Segundo o III Informe de Conxuntura publicado polos especialistas do Foro
Económico de Galicia, a crise económica orixinada pola pandemia tradúcese
nunha forte contracción da demanda interna no primeiro semestre do ano, sendo
máis acusada en Galicia que no conxunto do Estado. Entre os compoñentes da
demanda interna, a nosa Comunidade presenta unha contracción do consumo
privado relativo o gasto das familias, entre os meses de abril a xuño do - 25,3 %.
En termos macroeconómicos a caída do sector servizos, no que atinxe o
comercio, transporte e hostalería, sufriu unha variación negativa inter anual no
segundo trimestre do ano 2020, 38,3 % . Si atendemos ás horas traballadas no
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sector da hostalería, existe unha variación inter anual no segundo trimestre do ano
2020 , do -70,3 %.
No actual contexto a situación do sector da hostalería é francamente desesperada,
con miles de negocios pechados dende a declaración do estado de alarma, con
máxima incerteza sobre a continuidade dos locais que aínda permanecen abertos e
con miles de empregos en risco a pesares do importante paquete de axudas
habilitadas por parte do Estado e de moitos dos concellos galegos para paliar esta
desfeita.
Con maior intensidade, que xa é dicir, en provincias coma Ourense, onde
practicamente a metade da poboación ocupada vive do sector servizos (47.000) e
onde o 23 % da poboación ocupada son pequenos autónomos (23.000), máxime
diante da adopción de medidas de restricións extremas no acceso aos locais de
hostalería, con impedimentos de consumo no interior dos mesmos, redución de
aforos en terraza ou mesmamente acordando o peche total dos bares e locais de
ocio en vilas coma Verín.
Desde o inicio da crise, a actitude do Goberno da Xunta de Galicia foi a ausencia
sistemática, con axudas de escaso calado e pouca profundidade diante dunha crise
que supón a destrución de miles de postos de traballo.
En definitiva, a Xunta de Galicia debe establecer un plan específico de axudas
directas dirixidas a evitar o colapso total do sector, ao igual que están a facer os
concellos e outras comunidades do Estado, coma Navarra, Cataluña, etc.
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Existe marxe orzamentario (participación de Galicia no Fondo covid de 16.000
millóns, utilización do fondo de continxencia, modificacións orzamentarias de
partidas que non foron executadas, etc) e existe marxe fiscal , unha vez que por
parte do Ministerio de Hacienda se ten comunicado a suspensión das regras
fiscais, permitindo ás comunidades autónomas un incremento do déficit do
2,20 % para o ano 2021, precisamente para empregar toda a capacidade de gasto
posible en socorrer á cidadanía para que manteñan o emprego e a actividade
económica.
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Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Diante da situación de agónica do sector da hostalaría en Galicia, vai o Goberno
establecer unha liña económica de axudas directas a este sector?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Juan Carlos Francisco Rivera
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Leticia Gallego Sanromán
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
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María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 20:57:21
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Á Mesa do Parlamento
Juan Carlos Francisco Rivera, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Leticia
Gallego Sanromán e Martín Seco García, deputados 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 oral en Pleno.
A crise xerada pola covid-19, ademais do tráxico balance en saúde e vidas, ten un
impacto profundo na actividade económica. Neste ámbito, o impacto ten sido
xeneralizado, pero ao mesmo tempo asimétrico en intensidade e duración. Sen
dúbida, os sectores económicos máis afectados pola pandemia, como
consecuencia das medidas impostas para limitar a mobilidade e reducir os
contactos, mesmamente en determinados concellos limitados unicamente a
convivientes, son os vinculados a actividades gravemente alteradas directamente.
Durante o confinamento, moitas actividades suspendéronse directamente e
sectores enteiros paralizáronse por completo. Na actual situación, complexísima e
difícil, a recuperación está sendo moi irregular e namentres algúns sectores están
recuperando certo nivel de ritmo anterior, outros sectores seguen sendo
prexudicados polos cambios de hábitos, os recortes xurídicos e as medidas
preventivas adoptadas pola cidadanía.
Sen dúbida, o epicentro do impacto económico se atopa, nestes momentos, nos
sectores relacionados co ocio, nas reunións sociais e na mobilidade,
especialmente na hostalaría, no turismo e na actividade do comercio minorista.
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Hostalaría, bares e restaurantes sofren unha situación insostible en termos de
rendibilidade e supervivencia. En consecuencia, os peches e acumulación de
débeda e perdas xeneralizáronse na práctica totalidade dos negocios destes
sectores.
Dende o inicio da crise, a actitude do Goberno galego ten sido a ausencia
sistemática. Axudas escasas dende o Igape, mal formuladas e mal executadas, e
uns bonos para persoas autónomas, limitados e escaso impacto, foron as
principais ferramentas empregadas.
Resulta evidente que cunha crise deste calibre (caída do PIB no segundo trimestre
do 17,9 % e cunha previsión para final de 2020, no mellor dos casos, do 12,8 %)
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está claro que con esas limitadas ferramentas non se pode facer fronte a unha
crise que supón a destrución de miles de postos de traballo. En Galicia, no ano
2019, case 70 mil persoas dependían do sector da hostalería, un sector que
aportaba a economía galega 4.700 millóns de euros, un do PIB.
Independentemente da evolución da pandemia nos próximos meses, a realidade é
que o sector que aglutina a bares, cafeterías, restaurantes e demais, necesita dun
plan específico de reactivación, un plan inmediato que evite o seu definitivo
afundimento.
Diante desta situación excepcional o Goberno do Estado ten feito un esforzo
descomunal para manter o conxunto da actividade económica (prestacións a
persoas autónomas e ERTE). Outras administracións, concellos (pequenos e
grandes) e deputacións provinciais teñen reprogramado as súas prioridades
orzamentarias envorcando un importante volume de recursos na axuda ás persoas
autónomas e pemes. Administracións que non solapan as responsabilidades da
Xunta de Galicia neste ámbito, simplemente suplen a súa inacción.
A situación actual debuxa un panorama escuro diante do que non se coñece
ningún plan de choque por parte do Goberno galego, a pesares de que a Xunta de
Galicia ten capacidade orzamentaria para orientar axudas directas, a través da
reprogramación de partidas, axilización de fondos europeos, a participación no
Fondo Covid -19 de 16.000 millóns euros, ou mesmamente mediante utilización
da marxe fiscal que permitirá a flexibilización da regras de gasto adoptada polo
Ministerio de Hacienda e que permitirá a Xunta de Galicia dispoñer dunha
capacidade de endebedamento vía déficit de aproximadamente 1.400 millóns de
euros (2,2 % do PIB).
Polo exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
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Que medidas concretas de tipo económico vai adoptar o Goberno galego para
facer fronte a crise máis grave que está a sufrir o sector da hostalaría en Galicia?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 02/01/2021 20:58:13
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/01/2021 20:58:25
María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 20:58:36
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Á Mesa do Parlamento
Juan Carlos Francisco Rivera, Leticia Gallego Sanromán 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, presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a
súa resposta oral en Pleno.
A ciencia e a innovación son as principais pancas do progreso social e
económico, tal como se demostra coa correlación entre o benestar dun país e a
súa inversión en I+D+i.
Diante do protagonismo e o interese social e económico que ten espertado a
ciencia e a innovación, é hora de chegar a acordo para as reformas pendentes
sobre as que hai un gran consenso académico e tamén político, cando menos este
é o desexo do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia.
Neste momento de reconstrución, de reactivación tras a pandemia, atopámonos
cun sistema de ciencia, tecnoloxía e innovación debilitado que necesita dun
reforzo urxente e de reformas estruturais.
É primordial fortalecer e multiplicar os instrumentos para o fomento da inversión
privada en I+D+I, especialmente agora que a economía española (e por suposto a
galega) necesita dun relanzamento inmediato baseado no coñecemento, capaz de
manter e desenvolver as capacidades das nosas empresas.
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De igual xeito é fundamental definir unha carreira estable para as persoas
investigadoras, con contratos estables e avaliacións xustas e inclusivas. De pouco
vale formar investigadores se logo acaban na emigración.
Dende o Grupo Parlamentario Socialista entendemos que a nosa Comunidade
Autónoma, da man dos axentes sociais, debe participar activamente no deseño
das políticas de reformas, proxectos, plans e inversións no ámbito da innovación
e investigación, nun contexto de cooperación e sincronización coas accións que
se adopten no Estado e no conxunto da Unión Europea.
É importante que neste redeseño das políticas de innovación se incorpore dun
xeito prioritario a perspectiva de xénero, coa intención de que a reconstrución e
recuperación cheguen de igual xeito a todas as persoas, sexan homes ou mulleres.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
24719

Gain, a Axencia Galega de Innovación, diante do actual contexto de pandemia,
ten impulsado unha liña de axudas a proxectos de investigación e innovadores
así como determinados programas (aceleradora CONNET-19), proxectos que
responden basicamente a liñas de financiación ligada a fondos europeos e onde a
participación orzamentaria da Xunta de Galicia é escasa.
Vinculado a actividade económica , a Xunta de Galicia ten impulsado Plans de
Dixitalización dirixidos a transformación dixital de autónomos e pequenas e
medianas empresas e a internacionalización dixital das empresas, coa intención
de facilitar a presenza en mercados exteriores.
Dende este grupo parlamentario non cuestionamos a razón e posta en marcha
destes proxectos, cuestionamos o seu escaso impacto, a escasa financiación e
pouca profundidade dos mesmos.
Segundo datos da Fundación pola Innovación (Cotec), Galicia sitúase á cola do
Estado (detrás de Estremadura) no impacto do I+D nas empresas, iso a pesar de
que Galicia se atopa no tramo alto en gasto público en universidades e sobresae
cunha man de obra cualificada e mellor formada, é dicir, o esforzo investigador e
innovador non se traduce en novos produtos ou en exportacións de alto valor
engadido ou patentes.
Con datos desta fundación, reflexados no Mapa de Talento elaborado no ano
2019, empregando un conxunto de indicadores agrupados, Galicia sitúase no
furgón de cola no listado de comunidades autónomas sobre atracción e retención
de talento.
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O índice obtido para cada comunidade constrúese a partir de 52 indicadores
agrupados en seis pilares fundamentais que condicionan o talento: facilitar, atraer,
facer crecer, reter, capacidades e vocacións técnicas dispoñibles.
Na publicación de Indicadores relativos a I+ D que fai o Instituto Galego de
Estatística, o gasto de Galicia en relación o PIB foi no ano 2018 do 0,94 % fronte
a 1,24 % en España e un 2,18 % de media na Unión Europea. Un gasto en I+D
por debaixo do ano 2007, cando se situaba no 1,04 % do PIB galego.
O gasto en innovación tecnolóxica no ano 2017, ascendeu os 526,5 millóns de
euros, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (INE publicados en
setembro do ano 2019)
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Deste modo, o incremento do gasto na Comunidade galega está por debaixo do
avance medio en España, que sube un 7 %.
O peso de Galicia no gasto en innovación tecnolóxica en España foi do 3,6 %.
En Galicia, había 853 empresas con actividades innovadoras en 2017, un 0,69 %
do total de empresas galegas. Esta taxa é inferior á existente en España (0,87 %).
No actual escenario de crise económica derivada da covid-19, parte dos fondos
de reconstrución (140.000 millóns de euros no conxunto do Estado) serán
orientados a proxectos ligados a transformación dixital e tecnolóxica da nosa
economía e proxectos tractores para activar o cambio de modelo produtivo.
Irremediablemente a aposta pola I+D+i , será aposta polo futuro do país e Galicia
non debe nin pode quedar atrás.
O teito de gasto aprobado pola Xunta de Galicia para o ano 2021, incrementa en
1.500 millóns de euros a capacidade de gasto respecto o ano 2020, marxe
suficiente para incrementar as partidas dedicadas a I+D+i.

Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Considera o Goberno galego que unha vez que a Xunta de Galicia ten aprobado
un teito de gasto para o ano 2021 que implementa 1.500 millóns de euros respecto
do ano 2020, débese facer un esforzo orzamentario para que as partidas dedicadas
a I+D+i se incrementen nun porcentaxe cando menos non inferior ao incremento
do gasto non financeiro?
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Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Juan Carlos Francisco Rivera
Leticia Gallego Sanromán
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 02/01/2021 21:04:16
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María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 21:04:27
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/01/2021 21:04:33
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Á Mesa do Parlamento
Juan Carlos Francisco Rivera, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Pablo
Arangüena Fernández e Paloma Castro Rey, deputados 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 oral en Pleno.
Para o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia resulta indispensable a
creación dunha unidade de avaliación de políticas públicas, co obxectivo de
“reasignar recursos“ e certificar que se compren cos obxectivos das políticas que
se implementan dende a Administración.
Co inicio da recente lexislatura teñen comparecido no Parlamento de Galicia
distintos conselleiros do goberno para esbozar as liñas xerais das políticas no
ámbito das consellerías respectivas, sen referencias expresas, agás na
comparecencia do Sr. conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza, a necesidade de establecer un protocolo de avaliación das políticas
públicas.
Segundo a Resolución de 59/250 de 2004 da Asamblea General das Nacións
Unidas, a avaliación é unha función crítica da xestión pública, xa que é un
instrumento no que se consolida a información necesaria para alimentar as
decisións do orzamento e das contas públicas, na procura dun uso eficaz dos
recursos públicos.
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Sen embargo, as políticas públicas e a avaliación das mesmas non poden
responder unicamente a criterios económicos.
De acordo cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible plasmado na Axenda
2030 —Resolución 70/1 da Asemblea Xeral das Nacións Unidas—as institucións
públicas deben garantir que as súas accións sexan sensibles aos obxectivos de
equidade de xénero; incorporar criterios ecolóxicos; e garantir a loita contra a
pobreza e a exclusión social; sen perder de vista principios reitores como a
dispoñibilidade, a accesibilidade, a calidade e a asequibilidade dos servizos.
Todo ilo debe guiar a elaboración e implementación das políticas e dos
programas, ademais de ser criterios clave para o seguimento e a avaliación da súa
eficacia.
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Diversas entidades teñen presentado diante da Comisión para a reconstrución
social e económica levada a cabo no Congreso dos Deputados sendas propostas
para a incorporación da avaliación como elemento clave no deseño das novas
políticas e medidas que necesita o Estado diante da nova realidade xurdida pola
coronavirus.
Entre as persoas comparecentes na Comisión interveu Hernández de Cos, actual
gobernador do Banco de España, quen subliñou a importancia da cultura da
avaliación e a explotación e uso de datos e análises rigorosos como base
fundamental para a toma de decisións.
Victor Viñuales, director executivo de ECODES, acreditou a necesidade de poñer
en marcha procesos integrais de medición de impacto e avaliación de políticas
públicas, para valorar adecuadamente a efectividade e eficiencia das políticas
públicas.
A Fundación Economía y Salud, xunto con outras moitas entidades, reclamou a
Comisión de reconstrución no ámbito do estado, a adopción de medidas de
avaliación, bo goberno e transparencia, como instrumentos esenciais no deseño
das novas políticas.
O Comité de Expertos Económicos de Galicia, que funciona coma un órgano
asesor da Xunta de Galicia para afrontar a crise, propón a "creación dunha
axencia galega de avaliación de políticas públicas que funcione con criterios de
independencia e rigor técnico e que dependa directamente da Presidencia da
Xunta de Galicia".
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En Galicia existe a Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos
públicos e da boa administración, lei que contempla a creación dunha comisión
inter -departamental de información e avaliación dos servizos públicos, de escasa
ou nula operatividade. Así mesmo os informes de avaliación publicados pola
Xunta de Galicia, non deixan de ser os distintos indicadores publicados polas
respectivas consellerías.
Polo que respecta as recomendacións dos organismos internacionais, a Unión
Europea, na súa guía de boas prácticas, maniféstase a favor de que a instancia de
avaliación estea separada da instancia controladora.
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Por outro lado, o informe da OCDE sobre a reforma normativa en España,
recomenda situar o órgano responsable da avaliación do impacto normativo
nunha unidade de alto nivel especializada próxima ao Consello de Ministros.
Tendo en conta o anterior, sen descoñecer as oportunidades que pode ofrecer o
Parlamento como sede dunha Axencia destas características, consideramos que a
adscrición a Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos
públicos e da boa administración. esta institución presentaría un excesivo sesgo
ou control, o que podería dificultar que a Axencia abordara as súas finalidades de
carácter cultural, formativo e modernizador da Administración, así como seu
carácter articulador e coordinador con respecto o conxunto das Administracion
pública.
Diante desta situación, os deputados e as deputadas que asinan formulan a
seguinte pregunta para o seu debate en Pleno:
Considera o Goberno galego que é necesario a creación dunha axencia de
avaliación de políticas públicas?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Juan Carlos Francisco Rivera
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Pablo Arangüena Fernández
Paloma Castro Rey
Deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 02/01/2021 21:06:44
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/01/2021 21:06:56
Pablo Arangüena Fernández na data 02/01/2021 21:07:08
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Paloma Castro Rey na data 02/01/2021 21:07:19
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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 oral en Pleno.
Recentemente o BBVA confirmou a CNMV que mantén conversas co Banco
Sabadell de cara a un escenario de posible fusión bancaria.
De levarse a cabo a devandita fusión o mapa bancario galego sufrirá un cambio
notable con importantes repercusións no emprego e na oferta financeira
existente, tendo en conta que a xa anunciada fusión de Bankia e Caixabank,
ademais do ERE que o Banco Santander ten posto en marcha no conxunto do
estado, e que de seguro vai afectar a decenas de oficinas en Galicia, pouco
despois de que na nosa Comunidade se producise peche dun centenar de
oficinas debido a integración co Banco Popular.
O BBVA ten en Galicia 215 oficinas, e conta con aproximadamente 1.150
persoas empregadas, das cales 400 traballan na cidade de A Coruña nos servizos
centrais da entidade para a zona Noroeste (Galicia, Asturias e Castela e León).
Pola contra o Banco Sabadell conta con 105 oficinas e 460 empregos directos,
despois de que este último absorbese o Banco Galego, entidade que ademais
está inmersa nun proceso de negociación cos sindicatos para forzar a saída de
un millar de persoas traballadoras, un axuste que en Galicia afectaría a 45-50
empregos.
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O sindicato CC.OO, nun cálculo inicial, indica que a fusión provocará
duplicidades en 54 concellos galegos e podería afectar directamente a 91
oficinas, que directamente estaría abocadas ao peche.
Neste senso, unha hipotética fusión de BBVA e Banco Sabadell tería un impacto
de moitísimo máis calado en termos de emprego en Galicia que o provocado
pola futura fusión de Bankia (con escasa rede de oficinas) e Caixabank.
Segundo datos do Banco de España Galicia suma un total de 1.314 oficinas, das
cales 420 un terzo da rede bancaria galega estarían neste intre pendente de
procesos de fusión xa iniciados.
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Segundo datos da Federación de Servizos, Mobilidade e Consumo do sindicato
UGT, dende o ano 2010 a finais do ano 2019, datos previos aos procesos de
fusión en marcha, en Galicia desapareceron o 40 % das oficinas bancarias e
34,80 % do emprego, pasando de 13.018 empregos a 8.487.
A desfeita provocada pola desaparición das caixas galegas afectou directamente
a 3.700 empregos directos. A adquisición do Banco Pastor polo Banco Popular
(hoxe desaparecido) e o traslado dos servizos centrais a Madrid, borrou dun
plumazo 800 empregos.
Cos datos expostos e no contexto global no que se está a mover o sistema
financeiro estatal e supra-nacional, estamos a ver como se produce de xeito
irremediable un proceso de oligopolización no sector da banca que, en Galicia,
ten impacto directo no emprego e na oferta financeira, e que está a provocar
exclusión financeira dunha parte importante da poboación radicada en concellos
rurais do país.
O 40 % dos concellos galegos tiñan unha ou ningunha oficina bancaria no ano
2018, segundo datos da Federación de Servizos, Consumo e Mobilidade de
UGT.
É dicir, 220 mil galegos e galegas estaban xa excluídos directamente ou en risco
de exclusión financeira, riscos que se incrementarán de seguro no actual
escenario de concentración bancaria.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
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Que medidas vai levar a cabo o Goberno galego para garantir o dereito de todos
os galegos e galegas a acceder a oferta financeira, diante do escenario de
exclusión que están a sufrir como consecuencia dos procesos de concentración
bancaria?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 02/01/2021 21:11:16
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/01/2021 21:11:26
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Á Mesa do Parlamento
Juan Carlos Francisco Rivera, 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 oral en
Pleno.
O pasado día 21 de novembro tiñamos coñecemento polos medios de
comunicación de que a xerencia da EOXI de Ourense iniciaba os trámites de
apertura dun expediente disciplinario contra o Dr. Javier Castrillo, xinecólogo do
Hospital Comarcal de Verín, baixo o pretexto de que o día 30 de novembro de
2019 o xinecólogo en cuestión tiña contravido presuntamente unha orde da
pediatra recentemente chegada de Ourense sobre o traslado dun recentemente
nado ao Complexo Hospitalario de capital.
Un feito absolutamente inocuo, por canto o meniño acabou sendo trasladado a
Ourense sen ningún tipo de problema, con independencia de que tanto as
matronas coma o doutor Castrillo entendían que non era necesario.
O realmente certo é que detrás deste inicio de expediente disciplinar se achanta,
un ano despois, o intento de axustar contas con quen manifestou unha posición
discrepante coa Dirección do Sergas e nomeadamente co xerente da EOXI, Sr.
Ruibal Fernández, a respecto do peche do paridoiro de Verín; peche que como é
público e notorio non aconteceu gracias a presión e rexeitamento unánime de toda
a Comarca de Monterrei.
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Unha Comarca que foi quen de defender a sanidade pública, diante da sen razón
empregada pola Xunta de Galicia de querer pechar un paridoiro absolutamente
indispensable e necesario, tal como amosan os datos de nacementos no que vai de
ano 2020.
Dende o Grupo Parlamentario Socialista, entendemos que máis que un expediente
disciplinar o verdadeiramente merecente para o Dr. Castrillo é un monumento
por parte da sociedade, pola súa profesionalidade, pola súa honestidade e polo seu
compromiso coa sanidade pública.
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Diante desta situación, os deputados e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Que motivos ou argumentos sustentan a apertura dun expediente disciplinar o
xinecólogo Sr. Castrillo?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Juan Carlos Francisco Rivera
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 02/01/2021 21:15:04
Julio Torrado Quintela na data 02/01/2021 21:15:15
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Marina Ortega Otero na data 02/01/2021 21:15:21
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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 oral en Pleno.
A vila de Vilaxoán, pertencente ao municipio de Vilagarcía, vén recibindo unha
asistencia sanitaria limitada na Atención Primaria, por mor da existencia dun so
facultativo e un enfermeiro/a para unha vila que se sitúa en torno aos 1.500
habitantes no núcleo, pero ao que se pode incrementar a poboación dos contornos
parroquiais próximos duplicando esa poboación.
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As dependencias sanitarias sitúanse no baixo da confraría de pescadores, o que
reincide na precariedade da atención recibida pois o local non se adapta todo o
necesario ao axeitado dunha consulta médica. En todo caso, a poboación da vila
prioriza a existencia do servizo perante ao local.
A baixa da profesional que traballa nesa mesma praza provocou nas últimas datas
a ausencia de atención sanitaria, remendada por parte do Sergas coa substitución
nalgúns días, que non en todos, doutro médico que de maneira provisional pasou
consulta en Vilaxoán. A pesares diso, a atención non queda cuberta, pois a
poboación usuaria do servizo resulta de elevada idade media, e a solución do
Sergas pasa por reubicar a atención sanitaria no Centro de Saúde San Roque, de
Vilagarcía. Este centro de saúde vén sendo sinalado por profesionais, pacientes e
administracións (a excepción da Xunta de Galicia) polos seus defectos xa
irreparables, debido á antigüidade da edificación, dos anos 70, e á saturación que
se produce ao ser o único centro de saúde para unha poboación de case 40.000
habitantes. A negativa da Xunta de Galicia de atender á urxente necesidade de
reformular a asistencia sanitaria de Vilagarcía en atención primaria cun centro de
saúde novo que desafogue ao actual e permita reordenar aos e ás pacientes, a
pesares de existir un amplo respaldo social e político municipal e de existir
terreos para elo, vese agora agravada para as persoas usuarias de Vilaxoán, que
teñen que desprazarse a Vilagarcía para un servizo que antes dispoñan preto da
súa casa.
A saturación existente no Centro de Saúde de Vilagarcía, a idade avanzada da
poboación e os problemas de mobilidade para o desprazamento que supón ir de
Vilaxoán a Vilagarcía, o volume de poboación a atender en Vilaxoán e os seus
arredores, a entidade dunha vila que conta cun porto pesqueiro e confraría de
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pescadores, clubs deportivos de primeiro nivel ou asociacionismo veciñal e
cultural de elevada actividade, entre outros factores, apunta á necesidade de
fortalecer o servizo sanitario para garantir a calidade asistencial.
Non en tanto, pese a estas circunstancias, o Sergas continúa a desatender a
asistencia sanitaria de atención primaria a Vilaxoán de maneira habitual. Dende
hai meses que a veciñanza ven reclamando que non teñen en funcionamento o
consultorio, e que sistematicamente perden esta asistencia en favor doutros
núcleos de poboación. A asociación de veciños ten remitido escritos aos
diferentes estamentos da Consellería de Sanidade, e agardan por unha resposta
para recibir as explicación da desatención e a percepción de abandono, que
afonda na crenza de que o servizo será suprimido de maneira definitiva.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Coñece a Xunta de Galicia a situación que se está dando na vila de Vilaxoán
sobre a súa asistencia sanitaria?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 03/01/2021 18:00:20
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Marina Ortega Otero na data 03/01/2021 18:00:25
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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 oral en Pleno.
En recentes datas foi coñecido, a través dos medios de comunicación, un caso de
posible roubo no Hospital de Montecelo, de produtos sanitarios con valores
pouco inferiores a 1 millón de euros. Pouca información se ten ofrecido sobre o
asunto por parte da Xunta de Galicia, ben sexa dende as responsabilidades
superiores ou pola Xerencia da Área sanitaria.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Que material concretamente foi substraído do Hospital de Montecelo?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Julio Torrado Quintela
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Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 03/01/2021 18:06:02

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTROzKm5Fo6a53
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Marina Ortega Otero na data 03/01/2021 18:06:10

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
24734

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 oral en Pleno.
A enfermidade pulmonar obstrutiva é unha enfermidade crónica, que afecta aos
pulmóns e que provoca problemas diversos relacionados co sistema respiratorio.
As súas consecuencias son notoriamente molestas para as persoas que a padecen,
en distintos graos.
Estímase que a porcentaxe de persoas que a padecen está incluso por riba do
10 % en España, e aínda algo máis elevado no caso de Galicia. A pesares disto,
algúns especialistas apuntan que os casos detectados e diagnosticados poden
corresponder apenas a un de cada catro persoas afectadas.
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A atención sanitaria recibida polos profesionais do Sergas é sempre de alta
calidade, non en tanto os pacientes de EPOC, asociados en torno á Asociación
APEPOC (Asociación de Pacientes de EPOC), de ámbito estatal, apuntan a
posibles melloras que diversos profesionais do propio Sergas consideran de
interese. Estas teñen que ver coa mellora, na medida do posible, dos protocolos
de actuación no caso dun diagnóstico de EPOC, facilitando o tratamento. Neste
caso do tratamento tamén existen posibles melloras, que teñen que ver coa
posibilidade de implementar terapias como a fisioterapia respiratoria a través dos
servizos de fisioterapia do Sergas, ou a dotación maior de instrumentos que
permitan mellores e máis rápidas deteccións, como espirómetros, ou
nebulizadores para o tratamento.
Resulta obvio asociar estes problemas coa situación de dificultade sanitaria
actual, provocada pola pandemia da COVID, onde moitos pacientes de EPOC son
poboación de especial risco por sufrir unha enfermidade do aparato respiratorio.
Isto ten provocado reaccións de angustia e temor por parte destas persoas, que
precisan nalgúns casos de axuda en termos de saúde mental para superar as
dificultades que, nos seus casos, son de clara gravidade.
Resulta importante visibilizar colectivos con este tipo de problemas, o que
podería derivar en promover a presencia de contidos relacionados coa EPOC nos
procesos de formación continua dos profesionais, así como a activación real da
Escola de Pacientes, contando coa colaboración das entidades e asociacións.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Que posibilidades de mellora no tratamento de pacientes con EPOC considera o
Sergas que pode ofrecer?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Patricia Otero Rodríguez e Paloma Castro Rey,
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 oral en Pleno.
A relación natural entre o porto e os espazos urbanos ten en Galicia unhas
características particulares. Como é habitual en case todas as vilas e pobos
mariñeiros, a vida portuaria foi sempre ligada ao desenvolvemento da propia
poboación, e a vinculación urbanística entre ambos espazos estivo sempre
ligada. A estruturación administrativa causou unha dicotomía que, na maior
parte dos pobos e vilas costeiras con entidade portuaria, provoca a confluencia
de intereses de entidades administrativas distintas como son o Porto e os
concellos.
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De xeito especial esta relación está condicionada no plano urbanístico polo
amplo espazo sobre o que o Porto ten responsabilidade administrativa, por ser da
súa titularidade, froito do crecemento sobre o mar que as actividades portuarias
foron desenvolvendo, pero que son terreos de uso urbano, afastados da
actividade marítima e pesqueira. Existen exemplos en todo o territorio costeiro
de Galicia, observando case que en cada vila como o Porto é titular dun espazo
que, en termos xerais, úsase para actividade urbana. Tal é así que en moitas
ocasións os propios veciños e veciñas descoñecen esta titularidade, e non a
comprenden, por ser Portos de Galicia titular de terreos que nada teñen que ver
coa súa actividade.
Este escenario provoca problemas de xestión habituais para todos os concellos,
que pretenden desenvolver actividades e usos deses terreos, pero necesitan de
autorización e aceptación de Portos, sendo esta unha institución que non
comprende a necesidade deses usos, retrasa os procesos e/ou os dificulta e
impide. Ademais dos concellos, numerosos colectivos sociais, culturais ou
deportivos, tenden a querer usar tales terreos, normalmente ben situados nas
vilas costeiras, atopándose con que Portos esixe unha taxas inasumibles e
considera, discrecionalmente, o seu uso. Pola contra, eses terreos non son
obxecto da atención de Portos de Galicia, nin do investimento, polo que
terminan por deteriorarse e acumular lixo, sendo os concellos os que, por
responsabilidade, terminan por asumir o custo do seu mantemento sen ser
titulares.
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Esta inxustiza entre titularidade, utilidade, uso e beneficio, resulta
incomprensible para a inmensa maioría de Concellos, o que repercute na vida
cotiá e posibilidades de mellora dos espazos públicos para veciños e veciñas.
Por esta situación sería necesario iniciar procesos de diálogo para resolver a
cuestión, voluntarios por concellos, para poder afrontar métodos de reversión
desas titularidades.
Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Por que a Xunta de Galicia non procura unha solución á titularidade dos terreos
portuarios sen uso para actividade portuaria e que teñen clara natureza urbana?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Patricia Otero Rodríguez e Noa Díaz Varela,
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 oral en Pleno.
O porto de A Pobra supón un elemento dinamizador da vida económica e social
imprescindible para esta vila. Dentro da actividade, en parte minguante nos
últimos tempos, a descarga de peixe activa parte das empresas que operan na
rada, xa que implica a mariñeiros, consignatarias, subministradoras, limpeza…
No caso específico das persoas traballadores que se dedican á descarga no porto
existe unha demanda, acumulada durante tempo, sobre a que existe un amplo
consenso de necesidade de mellora entre empresarios/as, Administración
autonómica, Administración local e as persoas traballadoras que son os principais
necesitados dela, que é a dotación de vestiarios para cambios e aseo.
Hoxe en día, o estado dos vestiarios é inasumible, indigno para calquera persoa
traballadora e con serios problemas de hixiene polo estado das instalacións. Urxe
afrontar unha solución para isto, sobre a que existe proxecto e unicamente é
necesario que a Xunta de Galicia o execute, despois de anuncialo innumerables
ocasións pero nunca executalo.
Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Por que non se ten iniciado aínda a execución do proxecto de novos vestiarios
para o porto de A Pobra cando é unha necesidade imperiosa?
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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 oral en Pleno.
Durante momentos moi difíciles da pandemia, e no traballo necesario para
afrontar as seguintes ondas que se prevían, en xuño deste 2020 o presidente da
Xunta de Galicia, entón candidato á reelección en plena campaña electoral, pasou
de advertir que Galicia contaba con 20 rastrexadores, a elevar a 50 o dato e, no
prazo dunha semana, anunciou repentinamente a existencia de 6108 rastrexadores
en Galicia, presumindo de grande eficiencia e xestión.
Despois diso, e sucesivamente, ningún responsable na Dirección da Consellería
de Sanidade soubo, ou quixo, concretar novamente esa cifra e esclarecer de onde
saían eses datos tan grandes e concretos. No Pleno de fins de setembro do
Parlamento de Galicia, a preguntas do Grupo Parlamentario Socialista, o
Conselleiro de Sanidade afirmou que non se podía indicar un número exacto de
rastrexadores porque era unha función e non un posto de traballo, que a súa
experiencia como xerente dunha área sanitaria amosáballe que non existían tales
contratos como tal e que existían persoas contratadas nunha central de
seguimento situada pero, de maneira engadida o seu labor, todos os profesionais
do sistema sanitario facían labores de rastrexo en distinta medida.
Sendo dúas perspectivas contraditorias, e asumindo que a resposta no Parlamento
de Galicia dada polo conselleiro de Sanidade axústase á realidade, segue sendo un
misterio coñecer a orixe da información que Núñez Feijoo, presidente da Xunta
de Galicia e candidato ás eleccións autonómicas na altura do momento, anunciou
sobre a existencia dun número exacto de rastrexadores (6108).
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Como se pode entender a contradición entre a afirmación do presidente da Xunta
de Galicia da existencia de 6108 rastrexadores en Galicia e a do Conselleiro de
Sanidade de que non é posible definir un número exacto por mor da natureza dese
labor?
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Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
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 a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Cantos profesionais extra foron contratados polo Sergas para desenvolver a
campaña de vacinación da gripe nos centros de saúde?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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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 oral en
Pleno.
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 a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
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?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Patricia Otero Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Un ano máis, e xa van incontables, os Lombos do Ulla inician un período de libre
marisqueo con ausencia de capturas, o que pon en alerta e problemas ao sector
marisqueiro.
Dende hai anos o sector vén alertando do problema da diminución de capturas
nos Lombos do Ulla, como froito de problemas na xestión da ría e a súa
produtividade. A presencia de area en exceso, que non é retirada; as poucas e case
inexistentes tarefas de rexeneración que a Consellería debería levar a cabo; a
ausencia de atención ás propostas das confrarías da ría de Arousa ou a nula
vontade de traballar na recuperación dos niveis de produción previos son
elementos que levan a comprender que a vontade da Xunta de Galicia non parece
estar na recuperación dos Lombos do Ulla como espazo de ampla produtividade
para o libre marisqueo.
Esta situación leva aparellada unha acumulación de traballadores e traballadoras
do sector noutras zonas de libre marisqueo, como a do Boído, o que pode levar a
que esta zona sexa sobreexplotada.
A realidade, ao final, está en que os Lombos do Ulla son unha zona
absolutamente desaproveitada, con escasa ou nula capacidade produtiva, e que
esta realidade trae problemas que deben ser resoltos.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Segue considerando a Xunta de Galicia que a súa actuación respecto dos Lombos
do Ulla está optimizando a posibilidade produtiva desta zona para o libre
marisqueo?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Nos recentes días á presentación desta iniciativa parlamentaria a Xunta de Galicia
vén de anunciar unha iniciativa para distribuír un gran volume de test dos
chamados “rápidos”, e a súa realización a toda persoa que o solicite en farmacias
determinadas duns concellos determinados da provincia de Ourense.
Esta medida, proposta pola Xunta de Galicia como un avance no combate contra
a covid-19, ten notorias eivas que non foron expostas pola propia Xunta de
Galicia, ou non foron tidas en conta. En primeiro lugar a utilización de probas
que, outrora, foron cualificadas pola propia Xunta de Galicia como “non válidas”
para funcións semellantes. Por outro lado, non se clarificou se a Xunta de Galicia
financiará, e en que medida, estas probas ás farmacias que as dispensen.
Tampouco foi clarificado se existirá un rexistro de persoas que demanden realizar
estas probas, así coma o seu resultado, e se a voluntariedade de facela responderá
a algún criterio previo clínico ou servirá co mero desexo persoal.
Ante todas estas cuestións esta medida recibiu bastantes críticas e valoracións
negativas por parte de colectivos profesionais do sistema sanitario. Entre estas
críticas está sinalar que os test están a piques de caducar, o que provoca
preocupación e interpretacións en liña comercial e non clínica.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Vai manter a Xunta de Galicia a súa decisión de ofertar a posibilidade de facer
test rápidos nas condicións que anunciaron?
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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 oral en Pleno.
A campaña da gripe ten, este ano 2020, unha importancia fundamental dada a
situación de pandemia provocada pola covid que estamos a vivir. A necesidade de
ter unha alta taxa de vacinación, pero nas circunstancias que está a atención
primaria con consultas saturadas, supón un problema para organizar e executar as
labores de vacinación.
Ante isto, a Xunta de Galicia fixo unha campaña de chamada á vacinación,
advertindo de que tiña todos os recursos preparados e dispoñibles para facelo
correctamente nas mellores condicións posibles.
Non en tanto estanse a coñecer abundantes casos de ausencia de vacinas para a
poboación que a está a demandar e que precisa de vacinarse. Esta campaña de
vacinación, non en tanto, debería ter un funcionamento especialmente optimizado
en recursos, protocolos e persoal dispoñible.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
É certo que están existindo problemas coa campaña de vacinación da gripe pola
ausencia de doses de vacinas para a poboación que a demanda e necesita?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A residencia de maiores de Ribadumia, xestionada pola compañía DomusVi,
leva sendo un foco de problemas laborais e discutible calidade de xestión por
parte da empresa dende hai tempo. O Parlamento de Galicia debateu, a proposta
do Grupo Socialista, unha iniciativa na lexislatura pasada sobre os problemas
existentes de incumprimento de convenio laboral, insuficiencia de persoal e
déficit de recursos para exercer a labor na mellor calidade posible. A realidade
foi negada polo partido popular e así non foi considerada a necesidade de
melloras para este centro.
Nos recentes días coñeceuse a existencia dun preocupante brote de covid-19
neste centro, no que se viron afectadas varias persoas residentes e ata unha
vintena de usuarios/as. Non existiu moita máis información por parte da
empresa sobre a situación, asumindo que todo estaba baixo control.
A empresa DomusVi é a principal compañía propietaria de residencias de
maiores en Galicia, en número crecente nos últimos 10 anos, e nos seus centros
desatáronse numerosos brotes de covid-19 nos últimos meses con consecuencias
fatais. Os informes do Consello de Contas de Galicia apuntaron, xa dende o ano
2017, a existencia de problemas graves nos centros de maiores en Galicia, con
niveis de recursos humanos e materiais insuficientes que prexudicaban ao
rendemento e calidade asistencial.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
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En que situación se atopa o nivel de contaxios na residencia de maiores de
Ribadumia?
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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 oral en Pleno.
A redución da Atención Primaria a unha asistencia telefónica case na súa
totalidade, con escasísimo ou nulo incremento de persoal, está provocando graves
problemas de asistencia polas saturacións e sobrecarga asistencial dos
profesionais.
Isto está provocando que existan respostas insuficientes, como na campaña da
gripe ou na capacidade de atención a crónicos e seguimento de pacientes. Tamén
no caso de persoas que necesitan accións tan cotiás como a prolongación da
receita dos medicamentos prescritos, e que comproban como o sistema
informático non ofrece ningunha posibilidade de cita telefónica para renovar a
súa prescrición pero que vai terminando as súas doses.
Mentres tanto, non parece existir ningunha conciencia sobre esta dificultade no
discurso público da xestión sanitaria, aínda que os profesionais están advertindo
dos problemas graves que isto pode causar no desorde que se provocará na
atención a pacientes non-covid.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten constancia a Xunta de Galicia do problema de asistencia sanitaria a pacientes
crónicos e que necesitan renovación de receitas dende o sistema de atención
primaria do Sergas?
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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 oral en Pleno.
As incertezas e o exceso incontrolado de información redundante e contraditoria
que moitas veces circula sobre a pandemia, e os protocolos de actuación que
deben seguir as persoas en función dos diferentes casos (positivos, contactos con
positivos, etc) está contribuíndo pouco a actuar conforme as recomendacións
sanitarias estritas.
Existen numerosas informacións confusas por parte da Xunta de Galicia sobre o
que se deben facer ante a aparición de contaxiados por covid-19 en diferentes
eidos, como as escolas, o traballo, os contactos familiares ou convivintes. A isto
súmase que a xestión da realización e notificación de PCR está sendo errática,
con casos de notificacións a persoas que non fixeron a proba pero non
información a algunhas que si a fixeron.
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A esta confusión contribúen notoriamente as decisións distintas en cada área
sanitaria sobre a realización de PCR ou non en función de cada escenario, e a
tardía notificación das medidas a tomar. Indiscutiblemente, a falta de claridade
sobre o número de rastrexadores existentes en Galicia, que necesitou da axuda do
exército para realizar esta labor, e a falta de claridade do Goberno galego sobre as
decisións en torno a este perfil despois das contradicións entre Presidencia e
Consellería de Sanidade, non son aspectos que axuden a determinar o
funcionamento óptimo da xestión do sistema.
Un dos problemas ante a variabilidade de medidas que se toman, e a ausencia de
información nítida e unificada sobre as decisións a tomar polos positivos e os
contactos, está na falta de certezas na poboación. Esta fai que existe unha menor
implicación coas medidas, unha falta de cumprimento por non estar clarexadas e
incluso a comisión de erros por parte de poboación que quere seguir as
recomendacións pero que non atopa no Sergas unha política informativa clara.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
É consciente a Xunta de Galicia das inconsistencias que a cidadanía está a
percibir sobre as necesidades da súa conduta ante os casos de positivos e
contactos?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Dentro das distintas iniciativas que colectivos, institucións e asociacións de todo
tipo están tendo para colaborar na loita contra a pandemia, o colectivo de
estudantes de enfermería da universidade galega está participando, coordinado
polas universidades, nunha campaña de cribado masivo de estudantes. Este
cribado chega a volumes moi elevados (só no campus de Santiago calcúlanse en
torno a 20.000 probas) que o Sergas tería dificultades para acadar se non fora por
esta colaboración de universidade e estudantes.
Non en tanto, lonxe de facilitar as medidas necesarias de protección ou recursos
materiais, e de recoñecer de maneira clara e efectiva esta labor, tanto
universidades como estudantes atópanse desprotexidos por parte da Xunta de
Galicia.
No que corresponde ao alumnado é difícil comprender por que o labor que están a
desenvolver non pode contabilizarse como prácticas executadas, que é un
elemento fundamental na súa formación, e por que a Xunta de Galicia pon trabas
e impide que se desenvolvan prácticas en centros sanitarios pero, á vez, négase a
validar como labor práctica a que están facendo neste momento o colectivo de
estudantes.
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As universidades, pola súa banda, asisten pasmosas ao desleixo da Xunta de
Galicia, que apenas devolve ningunha información sobre a recepción de
resultados, a evolución da situación ou a preocupación por facilitar medios e
recursos. Cabe ter en conta que as universidades chegaron a parar as súas
campañas de vacinación da gripe para axudar neste cribado.
Por último, respecto dos resultados, non hai información oficial da Xunta de
Galicia sobre os datos recibidos e o seu procesamento. Durante semanas a Xunta
de Galicia vén difundindo información sinalando ás e aos estudantes
universitarios como foco de contaxios masivos e culpables da expansión do virus
entre a poboación, nomeadamente en Santiago de Compostela. Os resultados
provisionais, segundo a información do propio persoal que participa nos cribados,
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non apoia firmemente esa hipótese, polo que quedaría en suspenso a idea de
poder determinar esta fonte de contactos como determinante.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Por que a Xunta de Galicia bloquea a posibilidade de que o colectivo de
estudantes de enfermería que participa no cribado masivo contra a covid-19 poida
validar esta actuación como práctica profesional?
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Noa Díaz Varela e Marina Ortega Otero, 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 oral en Pleno.
A situación do colectivo de investigadores en Galicia atópase en situación
extremadamente precaria, agravándose progresivamente nos últimos anos. Dentro
do eido sanitario o escenario é igualmente preocupante, a pesares da claridade
con que estamos coñecendo a relevancia do traballo investigador para o avance
das ciencias biomédicas e a súa repercusión sobre a nosa vida.
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Nos últimos dous anos, a partida orzamentaria para investigación sanitaria da
USC (621B) ven de reducirse nun 11,5 % sen que exista ningunha autocrítica por
parte do goberno autonómico nas s en que tivo que dar explicacións
parlamentarias a preguntas do Grupo Parlamentario socialista. A dependencia
extrema de financiación doutras institucións, como a Unión Europea, e de fondos
que se conseguen pola labor dos investigadores/as que a propia Xunta de Galicia
mantén en condicións precarias, fai que os datos destas partidas autonómicas
varíen extremadamente.
Dentro destas circunstancias, a investigación sanitaria en Galicia atópase garantan
a través dun entramado legal que facilita a ausencia de control que garanta
estabilidade e solidez laboral para os/as profesionais. Existen tres fundacións de
investigación: FIDIS en Santiago, Fundación Profesor Novoa Santos en Coruña e
Fundación Biomédica Sur con sede en Vigo, que concentran a un gran número de
profesionais do eido da investigación en áreas biomédicas. Non entanto estas
fundacións están formadas como entidades privadas, a pesares de estar sitas en
centros públicos (centros hospitalarios), traballar con medios públicos,
desenvolver a súa actividade no eido público e que os seus padroados sexan
institucións públicas. Estes profesionais, máis de medio millar, están contratados
sen un convenio que os regule, sometidos á necesidade de buscarse a súa propia
financiación a través de proxectos nacionais e internacionais, e baixo condicións
laborais mínimas.
O traballo deste colectivo de investigadores/as para conquerir unhas condicións
laborais mínimas pasa pola sinatura e posta en marcha dun convenio laboral
unificado para as tres fundacións e todo o persoal que as integra, labor que
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empezaron a tentar de negociar hai un ano e medio pero na que non conseguen
ningunha concreción real por parte da administración autonómica.
Esta situación é difícil de constatar a través dos orzamentos autonómicos, que
poderían dar resposta a esta demanda, porque a Xunta de Galicia oculta os
orzamentos das tres fundacións e non os presenta. Esta anomalía orzamentaria é
reiteradamente apuntada polo Consello de Contas, sen obter ningunha resposta
nin reacción por parte da Consellería de Sanidade.
Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Como valora a Xunta de Galicia a inexistencia dun convenio laboral para as
fundacións de investigación sanitaria que permite a situación de precariedade do
noso persoal investigador?
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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, presenta ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Despois da primeira onda da pandemia provocada pola covid as medidas
sanitarias e sociais implantadas están recibindo un tímido apoio por parte da
Xunta de Galicia. Esta situación está dificultando a maior eficacia posible ante a
nova onda, e o sistema sanitario público de Galicia está ante un novo reto que
afrontar en condicións limitantes.
A inconcreción sobre o número de rastrexadores existentes no Sergas, sobre os
que Núñez Feijoo afirmou que Galicia tiña máis de 6.000 pero dende a
Consellería de Sanidade se lembrou despois que “non se podía dar un número
exacto porque non hai contratados con esa figura ningún profesional”, provoca
que Galicia sexa a Comunidade Autónoma que peor datos rexistra sobre
coñecemento da orixe dos contaxios, non identificando 2 de cada 3 orixes de
infección por covid-19.
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As políticas de recortes dos últimos anos levaron, ademais, a que Galicia afronte
a situación cun problema de persoal grave no sistema sanitario público. Esta é a
terceira peor Comunidade Autónoma de España en ratio de médicos/as por
habitante (aproximadamente 450 por cada 100.000 habitantes coa media
Española en torno a 480, segundo o informe do Consello Xeral de Colexios
Médicos de España), e tamén a terceira CCAA con peor ratio de enfermeiros/as
por paciente con 5,4 por cada 1000 (a media española está no 5,9 e a europea
cerca do 8). Temos a peor ratio de profesionais por paciente tamén en áreas como
saúde mental, e estamos por debaixo da media estatal en matronas por habitante.
En pediatría, Galicia non chega ao 90 % de prazas de atención primaria cubertas
por pediatras, mentres comunidades en situacións parecidas, como Asturias,
supera o 98 % (como indican os recentes informes da Asociación Española de
Pediatría).
A pesar diso, nos últimos 10 anos Galicia deixou de formar a 150 médicos de
familia e comunitarios, dos que puideron ser solicitadas prazas MIR e non se fixo.
O ano pasado, a partir da chegada do goberno de Pedro Sánchez, foron
concedidas a Galicia o maior número de prazas MIR da historia, tamén no
específico de medicina de familia e pediatría.
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Con todo isto a atención primaria, que leva anos sendo obxecto de numerosas
reclamacións, ve como os centros de saúde permanecen maioritariamente
pechados e a atención telefónica pretende cubrir a asistencia sanitaria maioritaria.
Con isto as e os pacientes crónicos están tendo dificultades para ser atendidos, e
incluso están existindo problemas para conseguir citas para renovación de
receitas para os seus tratamentos. Numerosos colectivos médicos están amosando
o seu malestar, e como conxunto de todas as súas reivindicacións o maior
sindicato médico de Galicia (CESM) vén de iniciar unha folga indefinida nalgúns
días de traballo para reivindicar melloras nas condicións laborais e de asistencia.
É preciso recuperar toda a atención presencial posible, porque non é substituíble
pola atención telefónica (nos casos en que esta pódese conseguir). Os anuncios do
Goberno galego, nomeadamente por parte de Núñez Feijoo, de que a atención
sanitaria debe tender a ser telemática causan moita incerteza.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Está sendo consciente a Xunta de Galicia dos problemas que está a xerar a
inexistencia de atención presencial nos centros de saúde de primaria?
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Patricia Otero Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O Instituto Tecnolóxico do Mar (Intecmar) realiza moitas labores fundamentais
para o desenvolvemento da actividade marítimo-pesqueira, da que dependen
moitas familias en Galicia. Entre elas está a análise de calidade das augas e de
índices que permitan, ou non, saír a faenar ao sector marisqueiro.
A non realización destas análises o fin de semana pode desembocar en que se
produza unha demora inxustificada en obter resultados que permitan faenar,
inhabilitando en moitas ocasións días que poderían ser hábiles se o procedemento
fose máis áxil, se existise un protocolo que habilitase outras análises (cando o
Intecmar non realice) ou que amplíe a labor a realizar para poder ter datos útiles
de maneira máis continua.
Do modo que sexa é unha necesidade importante que os trámites e
procedementos a realizar sexan máis áxiles, pois iso permitirá optimizar o tempo
de traballo e a posibilidade do sector de ser máis produtivo co seu traballo.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Como valora a Xunta de Galicia os danos causados por non permitir faenar en
días que poderían ter sido hábiles solo por unha cuestión procedemental?
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Noa Díaz Varela 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 oral en Pleno.
O Instituto Tecnolóxico do Mar (Intecmar) realiza moitos labores fundamentais
para o desenvolvemento da actividade marítimo-pesqueira, da que dependen
moitas familias en Galicia. Entre elas está a análise de calidade das augas e de
índices que permitan, ou non, saír a faenar ao sector marisqueiro.
A non realización destas análises o fin de semana pode desembocar en que se
produza unha demora inxustificada en obter resultados que permitan faenar,
inhabilitando en moitas ocasións días que poderían ser hábiles se o procedemento
fose máis áxil, se existise un protocolo que habilitase outras análises (cando o
Intecmar non realice) ou que amplíe a labor a realizar para poder ter datos útiles
de maneira máis continua.
Do modo que sexa é unha necesidade importante que os trámites e
procedementos a realizar sexan máis áxiles, pois iso permitirá optimizar o tempo
de traballo e a posibilidade do sector de ser máis produtivo co seu traballo.
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Un caso específico de esta situación ocorreu nas recentes semanas en Noia, onde
moitas familias quedaron sen poder saír ao mar un luns porque o Intecmar non
realiza estes labores en fin de semana e non se validan as análises feitas por
laboratorios privados, que ofrecían resultados habilitantes para poder faenar. Así,
os traballadores/as do marisqueo da ría de Noia quedaron sen poder traballar por
culpa dun procedemento modificable.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
24765

Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Como valora a Xunta de Galicia os danos causados por non permitir faenar en
días que poderían ter sido hábiles solo por unha cuestión procedemental?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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Noa Díaz Varela
Patricia Otero Rodríguez
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
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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 oral en Pleno.
Un dos problemas asociados á atención intensa e especial que a pandemia
focaliza por parte de todo o sistema sanitario está na redución de atención a
pacientes e patoloxías non covid. Inicialmente, nos primeiros momentos da
pandemia, a urxencia e a necesidade podían xustificar, con toda comprensión, que
os recursos e medios fosen reorientados ata o máximo posible á atención e loita
contra a covid-19. Mais na realidade actual, onde o sistema puido ter sido
reformulado e rearmado por parte da dirección e dos seus xestores, é preciso que
todos os pacientes retomen a normalidade na atención.
O combate contra o cancro é unha das grandes áreas de acción da sanidade na
actualidade, con grandes avances clínicos e procedimentais, froito da gran
formación e capacitación dos profesionais e da implantación de estratexias moi
proactivas na loita contra esta enfermidade. Entre as grandes estratexias atópase a
busca de diagnósticos precoces, que melloran substancialmente a evolución e
posible tratamento contra o cancro, contribuíndo a que esta enfermidade poida ser
levada á cronicidade, o que é o gran reto e obxectivo na actualidade.

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTROujRLQQ6bG5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Non en tanto, moitos especialistas e sociedades científicas apuntan a posibilidade
de que na actualidade, neste 2020, o volume de diagnoses estean sendo menor
que nos anos anteriores. Esta situación evidenciaría que a atención á pandemia
tería afectado á capacidade diagnóstica, tanto pola redución de traballo
hospitalario en oncoloxía por ter que reorientar medios, como pola redución de
campañas e accións de diagnose precoz (programas de cribado, consultas
preventivas, etc). Esta situación podería estar incubando un problema de retardo
en diagnoses, que causaría maiores dificultades para tratamentos posteriores.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten a Xunta de Galicia constancia da redución de diagnósticos de cancro en
Galicia durante o ano 2020 con respecto aos recentes anos pasados?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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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 oral en Pleno.
A época de gripe en Galicia, como en moitos outros lugares, tende a suscitar unha
atención especial por parte do sistema sanitario público. Entre outras cuestións,
tristemente tende a presentar cifras de falecidos por causa da gripe, especialmente
en poboación de idades avanzadas ou patoloxías previas que se complican co
contaxio da gripe.
Esta situación, salvando as distancias, ten certas semellanzas co que sucede en
torno á pandemia da covid-19, sendo ademais afeccións que van a convivir
durante este inverno.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Ten previsto a Xunta de Galicia algún protocolo específico para avaliar e
computar da maneira máis axeitada posible o volume de contaxiados e
falecementos pola gripe de maneira diferenciada que no caso de persoas afectadas
pola covid-19?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A investigación sanitaria, sendo dende hai moitos anos un espazo de necesario
investimento pola repercusión que ofrece sobre a sociedade (beneficios sanitarios,
cambio de modelo produtivo do país, etc), ten adquirido aínda máis relevancia
debido á pandemia provocada pola covid-19. Esta situación acentuou a nosa
necesidade de enfocar con atención o investimento e dedicación de esforzos
públicos á investigación no eido biomédico.
Non en tanto, nos últimos dous anos o programa de investigación sanitaria dos
orzamentos da Xunta de Galicia vén diminuíndo a súa dotación nun 11,5 %. A
dotación á investigación en Galicia sitúase por debaixo da medida estatal e
porcentaxe de PIB (a media española está no 1,23 % e en Galicia non chega ao
1 %). Ademais, a situación das e dos investigadores das fundacións e institutos
de investigación biomédica de Galicia dista de ser axeitada, sen convenio laboral
que os regule e vivindo unha minusvaloración laboral continua. Ditas fundacións,
ademais, non están incluídas dentro dos orzamentos anuais da Xunta de Galicia, o
que supón un problema para a súa fiscalización e unha anomalía orzamentaria,
como vén sinalando de maneira repetida o Consello de Contas cada ano sen que
exista resposta ou cambio por parte da Xunta de Galicia.
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En recentes datas foi coñecido que grupos galegos dedicados á investigación que
están traballando no campo das vacinas, e que están dentro dos grupos que
especificamente poden contribuír a desenvolver unha vacina contra a covid-19,
non están sendo financiados nin apoiados en ningunha medida por parte da Xunta
de Galicia, e incluso apuntan a que non foron nin sequera contestados sobre as
súas solicitudes de colaboración.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Como explica a Xunta de Galicia que non estea colaborando con grupos de
investigadores/as de Galicia que están loitando contra a covid-19 na procura
dunha vacina?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
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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 oral en Pleno.
O escenario actual, no que moitas persoas deben permanecer días en hospital,
moitas veces sen contactos con visitas, acentúa un problema dos centros
hospitalarios como é a soidade e o desarraigo dos contornos máis familiares e
próximos. Este problema acrecéntase no caso de persoas maiores.
Dentro das mínimas axudas para conlevar as situacións atópase a dispoñibilidade
de televisores nas habitacións dos hospitais, que supoñen unha das poucas fontes
de certo entretemento que poden ter as persoas que pasan días alí. Non en tanto o
seu uso está dificultado por ser xa hoxe un servizo de pago, que engade un custe
ao problema de estar ingresado.
Esta situación é totalmente incomprendida polas persoas que pasan tempos nos
hospitais e que ven como necesitan desembolsar un coste non menor para un dos
poucos entretementos que teñen nestas circunstancias.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Por que a Xunta de Galicia non rescinde os contratos coas empresas
correspondentes sobre a explotación do uso dos aparatos de televisión nos centros
hospitalarios de Galicia para facelos de acceso gratuíto para os/as pacientes
ingresados?
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Julio Torrado Quintela na data 03/01/2021 19:11:38
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Isaura Abelairas Rodríguez, Leticia Gallego
Sanromán e Marina Ortega Otero, 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 oral en Pleno.
Os modelos de Contratos de Colaboración Público – Privada e de Concesión de
Obra Pública e de Servizos aplicados ao financiamento de infraestruturas
sanitarias públicas é un paso máis na inclusión plena do investimento privado no
sector sanitario público. Estes modelos, que están sendo aplicados na realidade
actual, xeran un maior custo ao propio sistema público que ten que investir a
longo prazo un volume de cartos maior, contribúen a xerar unha débeda pública
real que grava a xeracións futuras e diminúen a calidade asistencial, como así
teñen referido diferentes informes da Organización Mundial da Saúde.
O caso do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo é paradigmático deste caso, e
constitúe o maior exemplo da aplicación destes modelos en Galicia. A
construción deste Hospital, que foi proxectado en 2008 para algo máis de 1.200
camas, estivo proxectada en torno aos 410 millóns de euros a través da Sociedade
Pública de Investimentos e tiña data prevista de finalización do pago en 2021. A
chegada de Núñez Feijoo ao goberno de Galicia mudou o proxecto e o sistema de
financiación, proxectando un hospital que viu reducida a previsión de camas a
menos de 1.000 e que se orzamentou nunha contía aproximada de 860 millóns de
euros, que se financiarían co modelo PFI (público-privado), a maiores dos
compromisos que a Xunta de Galicia adquiriu para a dotación de servizos e a
compra de equipamento e material a empresas vinculadas coa financiación.
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Os orzamentos da Xunta de Galicia recoñecen, aínda en 2020, unha débeda de
550 millóns aproximados soamente pola construción, que se paga en canon anual
de 42 millóns, máis os servizos xestionados externamente e o compromiso
sistemático de compra, mellora ou actualización de equipamento, que implica un
cifra en torno aos 30 millóns extra anuais.
Esta vinculación con empresas construtoras, que ademais teñen participación nas
decisións do Hospital, ten sido obxecto de numerosas discusións, sen que o
Goberno de Galicia teña a ben modificar ou abrirse a estudar outras posibilidades.
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O Grupo Parlamentario Socialista ten formulado o estudo da reversión ao sistema
público do Hospital Álvaro Cunqueiro, que foi rexeitado (novembro de 2016) cos
votos en contra do Partido Popular.
A empresa construtora Acciona iniciou o mercado da súa participación no
hospital, que en recentes datas foi coñecido que atópase, agora, en mans dunha
empresa francesa que é propietaria do maior centro sanitario do área de Vigo, a
máis poboada de Galicia. Acciona vendeu máis do 40 % da propiedade do
Hospital Álvaro Cunqueiro, o que evidencia que era propiedade privada, que
agora pasan a outras mans.
A participación privada na titularidade de bens públicos tan esenciais como
hospitais non está dentro dos parámetros que se deberan aceptar para xestionar os
servizos públicos. No caso actual, resulta sorprendente que a propia Xunta de
Galicia non aspirara a facerse coa titularidade completa dos bens en venta, e
puidese aspirar a comprar esta participación. Hoxe en día, a Xunta de Galicia está
pagando unha débeda aínda moi ampla, con xuros aplicados ao inicio da
construción do hospital, e que mantén á Xunta de Galicia sen ser propietaria e
titular única do Hospital. Non en tanto, o contexto crediticio e os niveis de
inflación actuais permitirían formular novas operacións financeiras que
mellorarían as condicións nas que a Xunta de Galicia podería afrontar novas
solucións.
Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Pleno:
Que porcentaxe real de propiedade e titularidade ten agora mesmo a Xunta de
Galicia sobre o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo?
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Marina Ortega Otero
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
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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
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 oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Os problemas xurdidos coa liquidación do IVE de decembro de 2017
exemplifican á perfección o agravio que supón para o noso país un sistema onde a
administración central recada os impostos que soportamos as galegas e galegos e queda
ao seu arbitrio realizar modificacións no sistema de liquidacións así como as
correspondentes transferencias.
Evidencia tamén a necesidade de mudar o sistema de financiamento, xa que co
sistema de concerto que propoñemos, non teriamos que andar petando á porta de Madrid
para que nos devolvan o que xa se recadou en Galiza. Do mesmo xeito, o feito de que
Galiza cumpra coa senda de déficit imposta mais non se traduza en ningún beneficio
paro o noso país, é outro exemplo das limitacións, desaxustes e inxustizas do actual
marco autonómico.
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O Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego ten esixido estas contías
reiteradamente, e ten apoiado á Xunta de Galiza nas súas demandas. Máis aínda, en
numerosas ocasións solicitouse que a Xunta acudira aos tribunais. Finalmente, en
xaneiro de 2020 o Presidente da Xunta afirmaba ter enviado un requirimento ao goberno
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
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central e que no caso de non resolverse satisfactoriamente, presentaría un contencioso
administrativo para reclamar por vía xudicial.
O 6 de outubro coñeciamos que o Tribunal Supremo admitira a trámite o recurso
presentado pola Xunta de Castela e León contra o Estado para reclamar os 182 millóns
que lle adebedan.

Por todo o anteriormente exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta
oral en Pleno:
Cal é a situación da reclamación xudicial, se existe, da Xunta de Galiza ao
Estado para a consecución da contía pendente do IVE de 2017?

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 07/01/2021 09:12:17
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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 oral en Pleno, 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 formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Considera a Xunta de Galiza adecuados os recursos materiais e humanos que
atenden o servizo de hemodinámica en Ourense?

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 07/01/2021 09:14:45
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Olalla Rodil Fernández na data 07/01/2021 09:14:59

María Montserrat Prado Cores na data 07/01/2021 09:15:09

Iria Carreira Pazos na data 07/01/2021 09:15:21
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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 oral en Pleno, 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 formúlase a seguinte pregunta para resposta
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oral en Pleno:
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?

2

24783

OFICINA PARLAMENTAR

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

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:
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María González Albert na data 07/01/2021 09:18:24

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 07/01/2021 09:18:36
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María Montserrat Prado Cores na data 07/01/2021 09:18:46

Olalla Rodil Fernández na data 07/01/2021 09:18:55

Iria Carreira Pazos na data 07/01/2021 09:19:06
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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 oral en Pleno, 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: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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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: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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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 formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
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?

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:
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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 oral en Pleno, 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
CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

24789

OFICINA PARLAMENTAR

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

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 formúlase a seguinte pregunta para resposta en Pleno:
Cales son as razóns da Xunta de Galiza para excluír a pluralidade política e dos
axentes sociais do debate sobre os fondos europeos?

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Carme González Iglesias
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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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 oral en Pleno, sobre os criterios de reparto dos fondos europeos para dar
resposta á crise da Covid-19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galiza ten por diante un gran reto respecto dos fondos europeos arbitrados para
dar resposta á crise da Covid-19. É necesario impulsar a maior anticipación posíbel para
intervir neste debate e que o noso país sexa quen de obter fondos que destinar á
reactivación económica, social e cultural e incrementar a capacidade de acción.
Galiza necesita avanzar económica e socialmente e combater as graves
consecuencias da pandemia actual. Para iso, é necesario que o noso país non fique atrás
no impulso de ferramentas económicas propias nin na obtención de fondos estatais ou
europeos. Así mesmo, é necesario un debate amplo e profundo cos axentes sociais e
económicos relevantes do país, así como coas universidades e centros de investigación
para definir as prioridades.
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Cómpre recordar que o Consello Europeo celebrado entre o 17 e o 21 de xullo
de 2020 decidiu poñer en marcha un novo instrumento económico ao servizo da
recuperación da covid-19, o denominado Next Generation EU (NGEU) que conta con
750 mil millóns de euros, dos que o Estado español estima obter 140 mil millóns, uns
77 mil en axudas e 63 mil en préstamos, aos que inicialmente ten renunciado. Así
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mesmo, existirán outros fondos complementarios e podemos sinalar tamén que diversos
fondos coñecidos como “tradicionais”, como o de Desenvolvemento rural, poderán
experimentar importantes recortes, pois o novo fondo non sae da nada e en parte
finánciase con elementos propios do Marco financeiro plurianual (MFP) 2021-2027 .
Hai unha cuestión clave neste asunto, e é que estes fondos, a diferenza doutros
anteriores, non están inicialmente territorializados senón que terán un ámbito de
decisión fundamentalmente estatal. Ata o día de hoxe nin consta unha proposta da
Xunta de Galiza noutro sentido nin información concreta do goberno central que poidan
facer pensar nalgunha posibilidade real de descentralización. Este feito é lesivo para os
intereses galegos e atenta contra o dereito a decidir do noso país sobre a súa propia folla
de ruta económica. Máis aínda cando as liñas para as que estarán destinados afectan
fundamentalmente competencias da Xunta de Galiza, moitas delas mesmo exclusivas.
É polo tanto necesario e urxente que Galiza se posicione sobre cales son os
criterios que deben pivotar ese reparto e corrixir o papel subsidiario que está a adoptar a
Xunta de Galiza, así como a súa falta de transparencia ao dialogar exclusivamente
cunha lista de empresas elixidas arbitrariamente. Así mesmo, é preciso que Galiza se
posicione arredor dun obxectivo claro respecto de que contía aspira a conseguir.

Por todo o anteriormente exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta
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oral en Pleno:
Vai defender a Xunta de Galiza criterios específicos, xestión directa e reparto
territorializado dos fondos europeos da covid-19?
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos
Montserrat Prado Cores 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 oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A reivindicación a favor dun centro de atención con diversidade funcional
público e de xestión publica da plataforma Procapd Ourense, que integre centro
residencial, centro de día e de respiro familiar público e de xestión pública
directa, volta xerar a mobilización e preocupación dos país e nais e colectivos
que integran dita plataforma por mor dos incumprimentos reiterados da Xunta de
Galiza e a negación desta a asumir a xestión pública e directa como modelo.
Cómpre recordar que a plataforma ProCAPD-Ourense concitou o apoio e
a colaboración de todas as organizacións representativas das comarcas de

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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Ourense así como máis de 50.000 sinaturas de apoio para a creación dun
CENTRO TERAPÉUTICO OCUPACIONAL PUBLICO e de XESTIÓN
PUBLICA, ou o que é o mesmo un, CAPD na provincia de Ourense, similar o
que xa existe no resto de circunscricións galegas.
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O compromiso de construción deste centro de atención terapéuticaocupación público de xestión pública, que integre centro residencial, centro de
día e prazas de respiro familiar foi asinado o 19 de setembro de 2016 por todos
os partidos políticos . (PP, PSOE, D.O, BNG, EN MAREA), previamente ás
eleccións galegas daquel ano. Existiron tamén acordos semellantes no Concello
de Ourense, na Deputación de Ourense e no Parlamento Galego.
Cómpre recordar tamén que após 2016, cando as nais e pais da plataforma
examinaron o proxecto exposto polos técnicos da Consellería e descubriron a
intención da consellaría de levar a cabo un proxecto totalmente diferente ao que
nos comprometéramos todas as organizacións políticas houbo unha gran
manifestación o 2 de febreiro de 2017 que levou á Xunta a rectificar e reiniciar o
proceso.
Neste momento, asumido por fin por parte da Xunta de Galiza que debe
construírse este centro, a principal problemática reside – máis alá dos constantes
atrasos por parte de Concello de Ourense e Xunta- na falta de clarificación e
compromiso sobre a xestión pública, o que resulta un problema alarmante para
nais as nais e pais, e o conxunto da plataforma.
A falta de claridade, e a intencionada falta dun compromiso sobre o
CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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modelo de xestión publica do CAPD, e os silencios tras diversas interpelacións
por parte da propia plataforma, de nais e pais da mesma e medios de
comunicación en xeral a diferentes responsables institucionais, así como as
evasivas respostas da Conselleira de Política Social da Xunta está a xerar unha
máis que xustificada preocupación polo nivel de opacidade arredor deste punto.
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A xestión pública do centro é prioritaria e irrenunciábel. Compre
lembrarmos que a falta de compromiso nesta cuestión foi o que levou ao
conxunto de pais e nais a renunciar á proposición inicial dun centro feita no ano
2016.
O que esixe a plataforma, e o ao que nos comprometemos as distintas
organización políticas, sindicais, e sociais é a un centro público e de xestión
pública, atendido por empregados públicos.
A xestión directa do centro é o único modelo que garante a calidade
asistencial que as usuarias precisan. Unha xestión pública directa que poña en pé
de igualdade o futuro centro público Ourense aos que xa existen nas outras tres
provincias da Galiza.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Comprométese a Xunta de Galiza a garantir por escrito que o CAPD de
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Ourense será de xestión exclusivamente pública e directa?

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Mercedes Queixas Zas, Iago Tabarés PérezPiñeiro, Manuel Lourenzo Sobral 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 oral en
Pleno, relativas ao estudo do cambio de usos da Residencia Xuvenil Florentino López
Cuevillas de Ourense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O CEIP As Mercedes de Ourense caracterízase, desafortunadamente, polas
moitas limitacións de espazo que ten para o desenvolvemento normal das actividades
lectivas e das complementarias. Esta é a razón pola que a ANPA asinaba anualmente un
convenio coa Xunta de Galiza para empregar as instalacións públicas da Residencia
Xuvenil Florentino López Cuevillas, próxima ao centro educativo tanto para dar o
servizo de comedor como para outras actividades como festivais ou actuacións. É máis,
durante varios cursos escolares compartiuse o uso da cociña ata a negativa da Xunta de
Galiza aducindo unha meirande necesidade por parte da Residencia.
No mes de agosto deste mesmo ano, a ANPA da Pía da Casca foi informada de
CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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que para o curso 2020-2021 non sería posíbel asinar un novo convenio. Non foi
facilitada desde as xefaturas de Política Social ou de Educación ningunha alternativa nin
compromiso, reducindo as posibilidades exclusivamente a aproveitar as limitadas
instalacións do CEIP.
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Cómpre lembrar que o CEIP As Mercedes é o único centro público da zona
centro de Ourense. Estamos diante dun centro que incrementou notablemente a
matriculación de alumnos nos últimos anos e que por exemplo ten un servizo de
comedor moi demandado, pois aglutinan cada ano arredor de 75 usuarios e usuarias con
dúas quendas de servizo e lista de agarda, xa que non hai capacidade para abrir unha
terceira. Ademais, a ANPA tamén xestiona un servizo de acollida temperá así como
diversas actividades extraescolares, agora afectadas pola pandemia da covid-19.
A falla de espazo no CEIP As Mercedes non é nada novo. Esta problemática é
ben coñecida tanto polo concello como pola xefatura territorial de educación. Existen
limitacións no uso do patio á hora do recreo, non sendo autorizada ningunha das
propostas feitas pola ANPA como por exemplo, o uso do claustro da Residencia
Xuvenil, a posibilidade de facer dúas quendas de recreo, a humanización do patio, e
mesmo chegado o caso, a adecuación da Praza das Mercedes para o seu uso no recreo.
Coa decisión tomada por parte da Xunta de non compartir nin o comedor, nin a
capela, nin o claustro, que quedarán para uso exclusivo da Residencia Xuvenil, aínda
queda máis minguado o espazo do que disporá o alumnado do centro neste curso escolar
2020-21. Un curso marcado ademais, pola pandemia da COVID-19 que esixe distancias
como medida de prevención en todos os ámbitos.
A Residencia Xuvenil Florentino López Cuevillas e o CEIP As Mercedes son
patrimonio do Concello de Ourense. Polo tanto, o Concello de Ourense e a Xunta de
CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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Galiza deben comprometerse e implicarse na viabilidade do CEIP As Mercedes de
Ourense e procurar unha solución en colaboración coa comunidade escolar.
Desde o Grupo Parlamentario do BNG entendemos que cómpre aprender dos
erros do curso 2020/2021 e poñer solución a eivas que levan anos enriba da mesa. Por
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estas razóns, a través do Grupo Municipal do BNG de Ourense xa se trasladou ao
Concello a necesidade de promover unha mudanza de usos da actual Residencia
Xuvenil Florentino López Cuevillas e a súa adaptación a centro de ensino para que,
deste xeito, se poida integrar no CEIP As Mercedes.
Ese cambio de usos permitiría aumentar a oferta educativa, mellorar as
condicións de traballo tanto do alumnado como do profesorado e mesmo consolidar
servizos que actualmente se prestan en precario debido á falla de instalacións.
Somos, non obstante, conscientes da importancia dunha instalación como a da
Residencia, que dá cobertura a un amplo abano de servizos aos que Ourense non pode
renunciar, tanto acollendo estudantes como en actividades que se desenvolven durante o
verán como albergue e espazo de actividades vinculadas á mocidade. Polo tanto, esta
mudanza de usos tería que ir acompañada dun esforzo por parte da Xunta de Galiza para
converter algún dos múltiples inmobles que actualmente están abandonados ou en
situación de desuso no casco vello da cidade nunha nova residencia xuvenil, para
garantir a continuidade deste servizo e que contribúa ao mesmo tempo á dinamización
económica e social desta zona.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
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Valora a Xunta de Galiza ampliar o CEIP As Mercedes coas instalacións da
Residencia Florentino L. Cuevillas e dotar Ourense dunha nova instalación que a
substitúa?

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, María González Albert, Iago Tabarés PérezPiñeiro, Luis Bará Torres, Paulo Ríos Santomé, e Alexandra Fernández Gómez,
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 oral en Pleno, sobre as novas supresións e cambios na liña de
Avant Ourense-Santiago-A Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O BNG vén de coñecer novas supresións e cambios na liña de Avant OurenseSantiago-A Coruña que afectan a ambos sentidos e que supoñen un novo retroceso na
calidade e suficiencia do servizo.
Se no mes de setembro denunciabamos a supresión do tren Avant que saía ás
6:45 de Ourense con parada en Santiago de Compostela e A Coruña e que facilitaba que
centros de estudantes e traballadores e traballadoras acudiran ao seu posto de traballo,
no momento de asinar esta iniciativa vimos de coñecer novas mudanzas que son
absolutamente intolerábeis e que afectan a ambos os dous sentidos da circulación.
Por exemplo, compróbase como na última semana de outubro xa se suprime o
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tren Avant que saía ás 11:40 que da Coruña con parada en Santiago de Compostela e
saída ás 12:10 cara Ourense. Así mesmo, suprímese o tren que saía ás 15:30 os venres
de Santiago e que axudaba a cubrir a sobredemanda que ese día da semana ocasionaba o
aumento de estudantes. Por outra banda, múdanse diferentes horarios. Por exemplo, o
tren que saía ás 12:10 de Ourense adiántase ás 11:45, reducindo o espazo entre o
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primeiro tren do día e os trens da tarde. Tamén se adianta o tren das 18:00 ás 17:05,
deixando sen servizo até ás 20:00. Tamén cómpre denunciar o adiantamento dos dous
trens que regresan pola tarde de A Coruña e Santiago a Ourense. O tren que saía ás
16:30 da Coruña con parada en Santiago e saída de novo ás 17:00 pasa ás 15:30 e 16:00
respectivamente. Isto supón un atranco en materia de oferta horaria para moitas persoas
que estudan ou traballan e non van poder acompasar ese adianto. Así mesmo, adiántase
o último tren de regreso, de forma que vai acontecer o mesmo, pois o tren que saía ás
20:00 da Coruña e despois ás 20:30 de Santiago adiántase 20 minutos.
Nesta cuestión chove sobre mollado e obsérvase como o único criterio seguido
polo Goberno central, Renfe e Adif é o da conexión de Galiza con Madrid para dar
servizo aos trens e horarios de saída, pero nunca á conexión interna. Isto é inadmisíbel
cando ademais esta é unha liña estratéxica para conectar un amplo abano de comarcas
de Ourense e do sur de Lugo co eixo atlántico, cando os informes de Renfe indican
aumento de pasaxeiros e cando ten o recoñecemento de obriga de servizo público.
Desde hai anos Renfe e Adif, por decisións políticas do PP e do PSOE,
avanzaron nunha liña de baleirado de servizos ferroviarios. Co paso dos anos, no lugar
de mellorárense as conexións entre as poboacións, a liña é a contraria. A isto súmase o
peche de estacións e a privatización doutros servizos. Estas son as consecuencias de
obedecer a un modelo de desenvolvemento do tren centralista, no lugar de primar a
conexión interior de Galiza, que carece hoxe dun tren de proximidade como si ten
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Catalunya ou Cantabria. E son tamén as consecuencias da progresiva privatización dun
servizo que debe ser público e axudar ao desenvolvemento económico dunhas comarcas
empobrecidas e con graves problemas de fixación de poboación como as ourensás.

2

24805

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 formúlase a seguinte pregunta para resposta
oral en Pleno:
Que actuacións vai levar a cabo o Goberno galego para impedir a supresión de
máis liñas e mudanzas de horario irracionais do tren Avant en Galiza?

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
María González Albert
Alexandra Fernández Gómez
Luis Bará Torres
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Paulo Ríos Santomé
Deputadas e deputados do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños e Ramón Fernández Alfonzo, deputada e deputado
do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral en
Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Mediante a Lei do 13 de xuño de 1879 sobre disposicións a ter presentes
respecto á propiedade, uso e aproveitamento de augas, o Ministerio de Fomento
conservador establecía a necesidade de autorización -con excepcións- para o
aproveitamento das augas públicas, utilización que dividía en comúns (servizo
doméstico, agrícola e fabril; pesca; navegación e flotación) e especiais, con prioridade
dos primeiros sobre os segundos, para os que tamén fixaba unha orde de preferencia
(abastecemento de poboacións; abastecemento de ferrocarrís; regas; canles de
navegación; muíños e outras fábricas, barcas de paso e pontes flotantes; estanques para
viveiros ou criadeiros de peixes), con prioridade, dentro de cada clase, para as empresas
de maior importancia e utilidade.
A concesión de autorización para establecer nos rios navegábeis ou flotábeis
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aparellos ou mecanismos flotantes que transmitisen ou non o movemento a outros fixos
en terra e que non supuxesen obstáculos á navegación ou flotación, correspondía ao
gobernador da provincia, do mesmo xeito que a relacionada co establecemento de
muíños ou outros artefactos industriais en edificios situados preto das beiras, con canle
de derivación e de reincorporación á corrente do río, navegábel ou flotábel ou non.
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As concesións de aproveitamentos de augas públicas para establecementos
industriais outorgábanse a perpetuidade, cunha exención do pago de contribución
durante os dez primeiros anos para os aproveitamentos da auga como forza motriz en
mecanismos ou establecementos industriais situados dentro dos

rios ou nas súas

ribeiras ou marxes.
O período comprendido entre a Guerra Civil e o réxime fascista ditatorial foi
aproveitado na Galiza para “reorganizar” -e non voluntariamente- o mercado eléctrico
de pequenas empresas provinciais e monopolizalo coa fundación, en 1943, de Forzas
Eléctricas do Noroeste, FENOSA.
A Lei 29/1985, do 2 de agosto, de Augas -goberno socialista- derrogaba á
anterior e, entre outros aspectos, confería ao estado a función de outorgamento de
concesións referentes ao dominio público hidráulico nas concas hidrográficas que
excedan o ámbito territorial dunha soa Comunidade Autónoma, creando os organismos
de conca, coa denominación de Confederacións Hidrográficas, entidades de dereito
público con personalidade xurídica propia e distinta da do estado, cun ámbito territorial
que comprende unha ou varias concas hidrográficas indivisas, coa soa limitación
derivada das fronteiras internacionais. Entre as súas atribucións e labores figuran o
outorgamento de autorizacións e concesións referentes ao dominio público hidráulico, e
a inspección e vixilancia do cumprimento das condicións das mesmas.
A mencionada disposición lexislaba, tamén, en materia de concesións
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administrativas como requisito para o uso privativo das augas, concedidas tendo en
conta a explotación racional conxunta dos recursos superficiais e subterráneos e
segundo as previsións dos Plans Hidrolóxicos, con carácter temporal e prazo non
superior a setenta e cinco anos; poderían declararse caducadas por incumprimento de
calquera das condicións esenciais ou prazos nela previstos, ademais de por a
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interrupción permanente da explotación durante tres anos consecutivos sempre que
aquela sexa imputable ao titular, motivos de extinción do dereito ao uso privativo das
augas xunto co termo do prazo da súa concesión, a expropiación forzosa, ou a renuncia
expresa do concesionario. En tales casos, reverterían ao estado, gratuitamente e libres de
cargas, cantas obras fosen construídas dentro do dominio público hidráulico para a
explotación do aproveitamento, sen prexuízo do cumprimento das condicións
estipuladas no documento da concesión.
No mesmo texto obrígase aos organismos de conca a levar un Rexistro de
Augas, de carácter público e contido certificábel, no que se inscriben de oficio as
concesións de auga, así como os cambios autorizados que se produzan na súa
titularidade ou nas súas características, de forma que a inscrición no meritado rexistro
constitúe medio de proba da existencia e situación da concesión.
A Lei de Augas 29/1985 implicou, tamén, profundos cambios en canto ás formas
de adquisición do dereito ao uso privativo das augas públicas, o que obrigou a
estabelecer un réxime transitorio para tentar compatibilizar devanditos cambios cos
dereitos adquiridos dos usuarios das augas públicas conforme á anterior lei de 1879,
pero que na súa aplicación derivou en importantes problemas xurídicos e prácticos que
tiveron que ser solucionados a través dunha copiosa xurisprudencia. Mención especial
merece o apartado 1 da disposición transitoria primeira, que atribuía aos titulares de
concesións de aproveitamentos de augas públicas a perpetuidade, conforme á
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disposición anterior, un prazo máximo de setenta e cinco anos a partir do 1 de xaneiro
de 1986 (ata o 1 de xaneiro de 2061), cuestión de tal transcendencia para as concesións
de aproveitamento hidroeléctrico que motivou un ditame da Avogacía Xeral do Estado
en 2011, que concluíu que a finalidade da mencionada disposición “… non consistiu en
ampliar por prazo de setenta e cinco anos as concesións outorgadas con anterioridade
por un prazo limitado, vixentes ao 1 de xaneiro de 1986, sen consideración ao tempo
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transcorrido desde o seu outorgamento, senón establecer un límite infranqueábel para as
outorgadas antes desa data por un período superior a setenta e cinco anos e reconducilas
a este último prazo desde a data de entrada en vigor da propia Lei 29/1985, …”
O corpo dispositivo básico que rexe en materia de concesións referidas ao
dominio público hidráulico está constituído polo Real Decreto Lexislativo 1/2001, do
20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Auga –texto refundido
derivado das modificacións posteriores da Lei 29/1985-, e polo Real Decreto 849/1986,
do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do Dominio Público Hidráulico, que
desenvolve os títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII e VIII do texto refundido da Lei de
Augas, e as súas modificacións posteriores. É de destacar, tamén, o conxunto doutrinal
que engloba sentenzas referidas a concesións, concretamente á reversión das referidas
aos aproveitamentos hidroeléctricos, entre as que destaca a máis recente da Sala do
contencioso-administrativo da Audiencia Nacional na demanda de Endesa Generación
S.A. contra o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente pola
declaración da extinción e a reversión ao Estado dun aproveitamento hidroeléctrico no
ámbito territorial da Confederación Hidrográfica do Ebro.
E non só nos ámbitos citados, senón tamén no social, no que se impulsaron
Iniciativas Lexislativas Populares, como as promovidas pola Asociación Aragón Suma
no ámbito estatal ou pola Confederación Intersindical

Galega (CIG) -sindicato

maioritario na Galiza-, apoiada por todos os grupos no Parlamento galego excepto o PP,
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que demandaban a reversión dos aproveitamentos hidroeléctricos á xestión pública,
polos organismos de conca ou por entidades públicas creadas para iso, con fins de
utilidade pública e interese social de forma que o citado recurso actúe como vector de
crecemento económico en sentido amplo, sobre todo nos territorios concretos de
implantación, e supoña progreso social para o conxunto da poboación, estreitando o
vínculo entre enerxía e sociedade.
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Polos motivos expostos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Ten intención a Xunta, previas as modificacións dispositivas necesarias, de
reverter os aproveitamentos hidroeléctricos á xestión pública, polo organismo de conca
ou por entidades públicas creadas para iso, con fins de utilidade pública e interese social
de forma que o citado recurso actúe como vector de crecemento económico?

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Deputada e deputado do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Noa Presas Bergantiños na data 07/01/2021 09:51:01

Ramón Fernández Alfonzo na data 07/01/2021 09:51:13

Ana Pontón Mondelo na data 07/01/2021 09:51:22
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños e Ramón Fernández Alfonzo, deputada e deputado
do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral en
Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galiza apenas contou con capacidade para deseñar e aplicar una estratexia
enerxética propia, orientada a un aproveitamento endóxeno dos seus recursos
enerxéticos. O deseño da produción eléctrica na Galiza caracterizouse por ser un deseño
alleo, dende a esfera estatal, onde os poderes públicos galegos non tiveron nunca voz
nin voto, e foi tamén e en consecuencia un deseño contrario aos intereses e necesidades
da Galiza.
Un dos exemplos máis evidentes atopámolo no desenvolvemento da enerxía
hidráulica e a conseguinte construción de presas e encoros, cunhas fortísimas
consecuencias sociais e medioambientais no noso territorio, unha concepción franquista
co obxectivo de subministrar enerxía ao centro do Estado sen que nin o noso país nin as
propias zonas afectadas obtivesen compensación ou beneficio de ningún tipo.
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As compañías eléctricas explotan na Galiza a maior parte das centrais
hidráulicas existentes e fano a través de concesións outorgadas polo Estado con
duracións que, na actualidade e nalgún caso, poderían superar os 160 anos. Parte delas
mesmo foron transferidas a mans privadas no último cuarto de século mediante o
proceso de privatización das empresas públicas do extinto INI, o que permitiu aumentar
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o crecente negocio do sector. En todo caso, a gran maioría das centrais hidroeléctricas
foron construídas hai xa décadas, sendo investimentos que, debido á estrutura do
mercado eléctrico, están sobradamente amortizados, converténdose na práctica nunhas
máquinas de xerar beneficios grazas a decisións políticas discrecionais e ao uso privado
que realizan dun ben público como é a auga.
Recuperar a xestión pública das centrais é unha cuestión estratéxica. Cabe ter en
conta que como consecuencia dos procesos de privatización, as compañías fixéronse
cunha serie de instalacións construídas con investimentos públicos e cuxa produción e
beneficio é para elas. A xestión pública dos saltos e encoros permitiría á administración
galega a obtención de recursos e o deseño de medidas que revertan no beneficio das
zonas afectadas polos mesmos, especialmente na xestión da produción eléctrica, de
xeito que os habitantes das zonas afectadas, en especial aqueles con condicións
económicas e sociais máis desfavorábeis, poidan ter unha menor factura do seu
consumo eléctrico, medida social incluída na Iniciativa Lexislativa Popular promovida
pola Confederación Intersindical

Galega (CIG), apoiada por todos os grupos no

Parlamento galego excepto o PP, e que tamén demandaba a reversión dos
aproveitamentos hidroeléctricos á xestión pública, polos organismos de conca ou por
entidades públicas creadas para iso, con fins de utilidade pública e interese social, de
forma que o citado recurso actúe como vector de crecemento económico en sentido
amplo, e supoña progreso social estreitando o vínculo entre enerxía e sociedade.
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Criterios políticos como a Lei 29/1985, do 2 de agosto, de Augas -goberno
socialista- auto-conferiron ao estado a función de outorgamento de concesións
referentes ao dominio público hidráulico nas concas hidrográficas que excedan o ámbito
territorial dunha soa Comunidade Autónoma, creando os organismos de conca, coa
denominación de Confederacións

Hidrográficas, entidades de dereito público con

personalidade xurídica propia e distinta da do estado, cun ámbito territorial que
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comprende unha ou varias concas hidrográficas indivisas. Entre as súas atribucións e
labores figuran o outorgamento de concesións referentes ao dominio público hidráulico,
e as súas declaracións de caducidade e reversións mediante procedemento de extinción
regulado no Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, no que se contempla a remisión á
Comunidade Autónoma onde se encontren as obras ou se utilicen as augas da copia do
expediente, para que no prazo de dous meses poida manifestarse.
Na resposta a unha pregunta do BNG no Congreso en 2020, o Miteco sinalaba
os seguintes aproveitamentos hidroeléctricos situados na Galiza co seu prazo de
concesión rematado, na Confederación Hidrográfica Miño-Sil:
NOME
CENTR
AL

TITULAR
ACTUAL

RÍO

CONCELLO
(PROVINCIA)

POTENCIA
MÁXIMA
INSTALAD
A (MW)

ENERXÍA
PRODUCI
DA
(MWH)1

DATA
CONCESI
ÓN

FIN PRAZO
CONCESION
AL

DURACIÓ
N
CONCESI
ÓN (anos)

ESTADO
EXPEDIEN
TE
EXTINCIÓ
N

Enviande

CHMS

Enviande

Chantada
(Lugo)

1,100

1605,12

14/05/1990

11/12/2016

26

Revertido

CastadónHervidoir
o

ENEL GREEN
POWER
ESPAÑA S.L.

Loña

Pereiro de
Aguiar
(Ourense)

1,210

1.514,440

17/09/1897

11/12/2017

120

En trámite

Castro
Caldelas

SALTO DEL
EDO S.L.

Edo

Castro Caldelas
(Ourense)

4,360

12.372,465

14/02/1989

10/12/2017

28

En trámite

Vilachán

HIDROTIDE
A.I.E.

Tambre

Oia
(Pontevedra)

1,200

0,000

10/10/1991

10/03/2018

27

En trámite

1
Datos
2

de produción do ano 2019
Datos de produción do ano 2018

Polo exposto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Está disposta a Xunta de Galiza a demandar do goberno do Estado e da
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Confederación Hidrográfica Miño-Sil, desenvolvendo todas as actuacións precisas, as
competencias plenas sobre das centrais hidroeléctricas revertidas ou en trámite de
reversión
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Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Deputada e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 07/01/2021 09:53:10
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Noa Presas Bergantiños na data 07/01/2021 09:53:20
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños e Ramón Fernández Alfonzo, deputada e
deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta
para resposta oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 9 de xuño de 2016, na Comisión 6ª de Industria, Enerxía, Comercio e
Turismo, o BNG requiría información sobre das concesións de saltos hidráulicos
de competencia da Xunta, nomeadamente das que remataban nos vindeiros tres
anos. Na súa resposta, o por entón director xeral de Augas de Galicia afirmaba
que na meritada situación estaban catro concesións: unha xa rematada en xuño
de 2016, a CH LA CASTELLANA (expediente número 12/111/9 00), no río
Mandeo; e tres que o farían en 2017, a CH DE PONTE INFERNO (expediente
número 1/298/8 00), no río Verdugo, a CH DE PORTOCHAO (expediente
número 5/244/7/4 00), no río Furelos, e a CH DE FECHA (expediente número
6/204/23 00), no río Tambre.
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No debate en Pleno dunha PNL do BNG, tamén referida ás concesións
hidráulicas, o 13 de xullo de 2016, o deputado que representaba ao PP corrixiu e
complementou a anterior información, ao sinalar, por una banda, que das
anteriores concesións as dúas últimas (PORTOCHAO e FECHA) tiñan
“modificacións que contemplan un aumento do seu prazo concesional”, sen mais
1
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concreción; e, por outra banda, engadía dúas concesións máis ao listado: a CH
DE GÜIMIL (expediente número 12/109/2 00), no río Lambre, e a CH DE
FERVENZAS (expediente número 12/111/12 00), no río Vexo, ámbalas dúas
con expedientes de extinción xa iniciados nesa data, e pendentes do informe
técnico para a súa reversión ou demolición, segundo o deputado do PP.
A disposición adicional sexta do Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20
de xullo, que aproba o texto refundido da Lei de Augas, estabelece os prazos nos
expedientes sobre dominio público hidráulico, fixados en 18 meses para resolver
e notificar a resolución nos procedementos relativos a concesións do dominio
público hidráulico.

Por ditos motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Cal é o estado de tramitación de cada un dos seis expedientes de extinción
destas concesións hidráulicas?
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Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Deputada e deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 07/01/2021 09:55:40
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Ramón Fernández Alfonzo na data 07/01/2021 09:55:44
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños e Ramón Fernández Alfonzo, deputada e deputado
do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto
no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral en
Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos últimos dous anos está a producirse o peche improvisado e desorganizado
das centrais térmicas de carbón en determinadas zonas, entre elas Galiza, cos
consecuentes prexuízos directos, indirectos e inducidos, que, a pesar de ser o máis
importante e o de maior incidencia social, adoita estar subestimado ou simplemente
descoñecerse; é o caso das Pontes, onde, na actualidade, non é pública valoración
algunha de tal efecto negativo por parte do goberno estatal ou do autonómico, ou por
parte da empresa propietaria.
O caos é de tal magnitude que un indicador da importancia como é o do
emprego, directo e indirecto, sen considerar o inducido, exprésase con cifras distintas
polos mesmos actores: a empresa propietaria indica no seu estudo propio 437 (175
directos e 262 indirectos), mentres que as ministras de Transición Ecolóxica e o Reto
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Demográfico e de Traballo e Economía Social, e os sindicatos estatais cuantifícanos en
366 (197 e 169, respectivamente) -“Acordo por unha Transición Enerxética Xusta para
Centrais Térmicas en Peche: o Emprego, a Industria e os Territorios”, abril 2020-, pero
todos eles, incluída a empresa, asinan e avalan, mediante nota aclaratoria, ata 526 (197
e 329, ao considerar o transporte de carbón) -“Acordo por unha Transición Enerxética
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Xusta para Centrais Térmicas en Peche: o Emprego, a Industria e os Territorios.
Endesa”, abril 2020, da mesma data e hora que o anterior-.
Só no caso das Pontes, o impacto total no emprego do peche da central térmica,
considerando as tres contribucións, elevaríase aos 1.750 postos de traballo, ao que se
deberían engadir 25-30 millóns de euros anuais en termos de renda, e outros 7 millóns
de euros anuais relacionados coa diminución na prestación de servizos públicos
derivada da perda de recadación de impostos municipais, directos e indirectos -20% dos
orzamentos-.
Coa intención de favorecer a xeración de actividade económica alternativa, o
goberno incluíu na caótica maraña de modificacións lexislativas que afectan o ámbito
da enerxía e, en concreto ao sector eléctrico en todas e cada unha das súas facetas, unha
disposición adicional na Lei 24/2013, do 26 de decembro, que permite -pero non obriga, de maneira pouco ambiciosa e menos concreta, regular procedementos e establecer
requisitos para a concesión da totalidade ou de parte da capacidade de acceso de
evacuación dos nós da rede afectados polos devanditos peches que, ademais dos
requisitos técnicos e económicos, ponderen os beneficios ambientais e sociais,
modificación, que xunto á introducida na

lei de augas relativa á extinción das

concesións derivadas dos mencionados peches, pretende modificar, mellorar e concretar
o BLOQUE NACIONALISTA GALEGO con iniciativas rexistradas quer no Congreso
quer no Parlamento para a modificación da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector
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Eléctrico e o texto refundido da Lei de Augas, aprobado por Real Decreto Lexislativo
1/2001, do 20 de xullo.
Unha evidencia máis da preocupante e alarmante desorde política e lexislativa
mencionada é o Real Decreto-lei 23/2020, do 23 de xuño, que modifica varias
disposicións de distintos ámbitos, entre eles, como non, o enerxético, e no que o
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goberno toma consciencia de que “… resulta necesario coñecer neses nós concretos a
capacidade de acceso existente …”, para o que habilita, mediante unha disposición
adicional, á Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas á petición ao operador do
sistema para que informe da capacidade dos nós cualificados como de transición xusta
que se anexan, entre os que figuran os galegos de Meirama (550 MW) e de Puentes deformación ilegal do topónimo As Pontes- de García Rodriguez (1400 MW).

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que valoración fai a Xunta de Galiza da situación e perspectivas de futuro
respecto da situación dos nós da rede eléctrica afectados polo peche de Meirama e As
Pontes?

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
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Deputada e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 07/01/2021 10:00:29
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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 e ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A situación da Atención Primaria vén sendo obxecto de debate e de queixas
continuadas por parte de colectivos de profesionais e usuarios do sistema
sanitario de Galicia nos últimos tempos. A pandemia provocada pola COVID
sinalou, especificamente, a relevancia da primaria no conxunto do sistema
sanitario, evidenciado na necesidade de que fosen os profesionais deste nivel
asistencial os que afrontasen un volume de demanda moi elevado por parte da
cidadanía.
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Lonxe de ser resoltos os problemas enquistados dende hai anos na Atención
Primaria (falta de profesionais, organización dos centros, presencia da primaria
nos órganos de dirección, coordinación entre a dirección do sistema sanitaria e
profesionais…), a pandemia intensificou estes problemas e fíxoos de necesaria e
urxente resolución. Medidas como o inicio dun estudio serolóxico autonómico,
sen consultar nin coordinar cos profesionais de primaria e existindo un estudo
realizado xa polo Goberno de España, antes de dotar de medios de protección aos
propios profesionais ou a negativa a realizar contratacións extraordinarias
necesarias para dotar ao sistema de primaria dos medios axeitados puxeron de
manifesto que, a pesares de todo, non existen avances para a mellora deste nivel
asistencial.
A situación actual, co aumento continuado de rebrotes e de número de
contaxiados, afecta tamén de maneira predominante á atención primaria, sendo o
nivel do sistema que primeiro contacto ten cos pacientes sospeitosos
habitualmente. Non existe unha información clara aos profesionais sobre
protocolos a seguir, sobre a existencia e a coordinación cos equipos de
rastreadores ou sobre as previsións da consellería acerca do funcionamento e
situación en vindeiras semanas e meses.
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Polo exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte pregunta
para o seu debate en Pleno:
Como valora o Goberno de Galicia a dotación de medios e atención
prestada á atención primaria para afrontar coas mellores garantías os problemas
derivados da pandemia provocada pola covid-19?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 03/01/2021 17:56:38
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, María González Albert, Iago Tabarés PérezPiñeiro, Montserrat Prado Cores, Iria Carreira e Olalla Rodil Fernández,
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 oral en Pleno, relativa á situación das unidades de lactantes e
preescolares/escolares no CHUO e ás actuacións que debe levar a Xunta de Galiza para
garantir o seu funcionamento separado e correcto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o Bloque Nacionalista Galego tivemos coñecemento dunha situación
preocupante que se está a dar desde os meses estivais no Complexo Hospitalario de
Ourense e que require dunha inmediata corrección por parte da Xunta de Galiza de cara
a dar un adecuado servizo hospitalario e asistencial á poboación infantil que acode a
este centro.
As unidades referidas comezaron no verán a ter un funcionamento que na
práctica podemos afirmar que é unificado, alegándose por parte da organización do
centro unha presunta diminución de actividade asistencial no verán e a coincidencia con
CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTROpMCnf9Ivm9
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desfrute de vacacións por parte do persoal. Porén, esta situación seguiuse alongando até
a actualidade e, segundo puido saber este Grupo Parlamentar, a finais do mes de
setembro coñeceuse de forma informal que estes servizos continuarían así sen data de
volta á situación previa.
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Neste momento, polo tanto, non hai unha atención en espazos separados e
adecuados axeitadamente e con persoal suficiente, o que supón un grave deterioro
asistencial e un paso atrás máis na atención en Ourense á poboación infantil.
Cómpre recordar que a unidade de lactantes abrangue até os dous anos de idade.
Nesta unidade aténdense en moitas ocasións bebés de poucos días e crianzas con
atencións moi específicas. Estamos a falar de crianzas sen autonomía, que requiren
dunha observación e atención moi particular por parte do persoal. Falamos de nenos e
nenas cuxa atención require moito tempo, pois algo tan habitual como a canalización
dunha vía é especialmente delicado nestes pacientes. Da mesma forma, o persoal debe
preparar biberóns, xestionar as tomas ou suplir as ausencias de familiares en nenos e
nenas totalmente dependentes.
No que respecta á unidade de preescolares/escolares estamos a falar de nenos e
nenas entre 2 e 14 anos, e en ocasións mesmo de ingresos puntuais de pacientes de ata
17 anos por criterio facultativo. A abordaxe e atención é diferente e debe terse en conta
que neste abano atópanse situacións que requiren tamén dun seguimento continuado,
que é incompatíbel coa atención en paralelo de crianzas de idades máis temperás. Así
mesmo, inclúense patoloxías moi específicas como psiquiatría, pacientes cirúrxicos,
especialidades moi diversas que precisan dunha atención tamén moi diversa e que
require en ocasións unha gran atención.
Polo tanto, non é xustificable unificar estes dous servizos. Por unha banda, a
CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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ubicación na que se unificaron non está adaptada para os lactantes e hai serios perigos
polas barreiras arquitectónicas. Malia as promesas da Xunta de Galiza neste momento o
Materno continúa con importantes deficiencias e unificar estes dous servizos nun
mesmo espazo contravén a seguridade das e dos pacientes. Por outra banda, esta
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seguridade tamén se ve comprometida pola diversidade de realidades e necesidades das
e dos doentes, que recomendan a atención separada.
Por último, a precarización e o recorte de persoal do CHUO é a razón última
desta situación, xa que por exemplo sabemos que na quenda de noite foi reducido o
persoal a case á metade após a unificación das unidades e soamente queda unha persoa
de enfermaría e unha persoa de TCAE, de maneira que se se produce unha técnica de
especial dificultade ou un ingreso é directamente imposible prestar unha adecuada
atención ao resto de pacientes ingresados. Así mesmo, o CHUO está actuando de
maneira arbitraria e pouco transparente na organización do persoal. En realidade está a
reestruturar con afectación ás condicións laborais das e dos profesionais e de
diminución de efectivos do cadro de persoal, non só pola desorganización de carteleiras,
quendas, vacacións e permisos, senón porque parte do cadro de persoal foi mobilizado a
outros servizos de maneira non definida, sen ter en conta os anos de experiencia. Así
mesmo, non se está a ter en conta para uns servizos tan específicos coma os sinalados a
formación específica en pediatría mentres se move a persoal que si a ten a outros
servizos.
Esta situación é intolerable e require dunha corrección inmediata, máis aínda
tendo en conta as necesidades da situación derivada da covid-19.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Vai rectificar a Xunta de Galiza respecto da unificación no CHUO das unidades
de lactantes e de preescolares/escolares?

3

24828

OFICINA PARLAMENTAR

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

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 07/01/2021 10:12:06

María González Albert na data 07/01/2021 10:14:19
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 07/01/2021 10:14:28

María Montserrat Prado Cores na data 07/01/2021 10:14:39

Iria Carreira Pazos na data 07/01/2021 10:14:47
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Olalla Rodil Fernández na data 07/01/2021 10:15:04
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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 oral en Pleno, sobre a pobreza
enerxética.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A consolidación da pobreza é un grave problema en Galiza, preexistente á
emerxencia da pandemia do coronavirus no ano 2020. Por exemplo, podemos lembrar
como recentemente a Rede Galega Contra a Pobreza facía público o seu informe anual
respecto de 2019 e sinalaba como na altura case un cuarto da poboación galega estaba
xa en situación de pobreza ou exclusión social (AROPE), un 24,3%. Se comparamos co
ano anterior ao estudo, 2018, o incremento é de 32.698 persoas máis.
Entre outros datos, este informe advirte de que ata o 7,9% da poboación galega,
212.000 persoas, vivían en pobreza severa no 2019, é dicir, con ingresos inferiores a
500€/mes. Ademais, sinala que entre os factores de agravamento da situación están o
crecemento dos gastos relacionados coa vivenda, a precariedade ou a falta dunha
CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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vivenda digna. Estas cuestións obrigan a moitas familias a reducir o esforzo en gastos
imprevistos ou mesmo na calidade da alimentación. Ademais, respecto das persoas con
carestías severas dísenos que tiveron impedimento para poder efectuar cando menos 4
ítems de consumo recoñecidos a nivel europeo, entre os que poden estar atrasos no pago
de gastos relacionados coa vivenda principal (hipoteca ou aluguer, recibos de gas,

1

24831

OFICINA PARLAMENTAR

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

comunidade...) nos últimos 12 meses ou que permitirse manter a vivenda cunha
temperatura axeitada.
Esta situación, de por si dramática, vese agravada co impacto económico e
social da crise da covid-19. No primeiro e segundo trimestre de 2020 o PIB
experimentou unha caída espectacular, sen precedentes. As cifras de desemprego tamén
se resentiron e nos últimos meses do ano 2020 van comezar a verse os efectos da fin dos
ERTE, que podería traducirse nunha importante perda de emprego. Así mesmo, os datos
do IGE respecto da Enquisa Estrutural a Fogares tamén indica como aumentan os
fogares que teñen dificultade ou moita dificultade para chegar a fin de mes.
Entre outros indicadores preocupantes salientan as informacións públicas das
compañías fornecedoras de gas e de luz, e tamén de auga, respecto dos adiamentos de
facturas de consumidores particulares e empresas
Neste contexto de incremento da pobreza, coa chegada do inverno e das baixas
temperaturas cómpre ter unha previsión ambiciosa por parte das administracións
públicas para enfrontar a pobreza denominada pobreza enerxética, que non deixa de ser
unha manifestación máis das consecuencias lesivas dun modelo económico que non
promove a redistribución da riqueza nin o acceso aos elementais servizos precisos para
unha vida digna.
Moitas persoas e familias non poden pagar as facturas do subministro
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enerxético, eléctrico e de gas, especialmente durante os meses de inverno nos que, polas
condicións climatolóxicas, o seu consumo é imprescindíbel. Máis aínda, nun contexto
onde a limitación da vida social é unha realidade e supón un incremento das horas no
domicilio e polo tanto das necesidades enerxéticas, para alén da posibilidade dun novo
confinamento domiciliario que non pode descartarse.
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Este é un profundo problema social, e tamén sanitario, pois ten un impacto
cientificamente demostrado na saúde da poboación no incremento de afeccións
respiratorias, a gripe ou a neumonía e o incremento no risco de enfermidades
circulatorias ou o agravamento e incremento de problemas crónicos como a diabete.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións vai promover o goberno galego para impedir que a denominada
pobreza enerxética aumente radicalmente en Galiza no contexto da covid-19?

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 07/01/2021 10:28:43
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María do Carme González Iglesias na data 07/01/2021 10:28:53
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Daniel Pérez López na data 07/01/2021 10:29:11
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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 oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o Bloque Nacionalista Galego temos unha fonda preocupación pola
situación que atravesan moitos galegos e galegas. As consecuencias da crise
socioeconómica sobre a capacidade financeira os fogares galegos continúan a ser un
problema á orde do día debido á emerxencia do contexto covid. Hoxe os custos da vida
(luz, gas, combustíbeis, peaxes…) son unha realidade difícil de soportar para moitos
sectores.
Malia a importancia doutros factores como os climáticos, é obvio que o sistema
de fixación do prezo da factura, sempre en base á tecnoloxía máis cara que participa, é
determinante. Porén, non son a única causa de que teñamos unha factura tan elevada e
hai decisións políticas que se poden tomar con carácter inmediato para abaratala.
A electricidade ten no Estado Español ten unha fiscalidade excesiva, ademais do
CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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Imposto Especial á Electricidade, ten o IVE no tramo máis alto, do 21%, o que fai que
sexa un dos IVE máis altos de Europa por detrás dos países nórdicos. Máis aínda, as e
os galegos pagarán máis por causa dos suplementos autonómicos.
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Faise a todas luces evidentes que é precisa unha racionalización da súa
fiscalidade, que pasaría por reducir os impostos aplicados e como medida urxente sería
preciso comezar por rebaixar o IVE do 21% ao tipo superreducido do 4%. A única razón
para que isto non se faga é o afán recadatorio do Estado. Neste contexto
socioeconómico é evidente que as administracións precisas recursos económicos, e que
renunciar a unha parte é unha decisión que debe ser meditada. Porén, neste caso
concreto falamos dun servizo que debe ser básico e esencial, que debe ser considerado
como un dereito, polo que nun contexto de forte emerxencia social non é tolerable que
non se aplique un IVE acorde coa concepción da enerxía como un servizo elemental.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Ten demandado ou vai demandar a Xunta de Galiza a rebaixa do IVE da
electricidade de cara a abaratar a factura no contexto económico grave da covid-19?

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021

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

Daniel Pérez López na data 07/01/2021 10:31:10
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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 oral en Pleno, relativa á valoración por parte da Xunta de Galiza das
repercusións no ámbito financeiro da fusión entre Bankia e CaixaBank, da previsible
fusión entre o BBVA e o Banco Sabadell e, en xeral, da posíbel evolución do mercado
financeiro após o impacto do coronavirus.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Após o impacto do coronavirus o escenario financeiro estatal e internacional
apunta a unha cadea de fusións que xa se están comezando a producir. Isto, ademais,
parece ser a antesala dun proceso de fusións supranacionais que suporán un chanzo sen
precedentes na concentración e oligopolización bancaria.
Cómpre recordar que no mes de setembro, a última hora do xoves 3, coñecíase a
confirmación oficial por parte das direccións de Bankia e Caixabank de negociacións
conducentes á fusión. Case a media noite a Comisión Nacional do Mercado de Valores
facía públicos escritos de sendas entidades comunicando, acorde co previsto no artigo
CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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227 do texto refundido da Lei do Mercado de Valores (RD 4/2015) a existencia de
negociacións e estudos para unha posíbel fusión, confirmando así as novas que xa
aparecían en diferentes medios de comunicación. De prosperar esta operación, como
parece previsíbel cara o primeiro trimestre de 2021, o grupo resultante contaría con
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activos por 650.000 millóns de euros e pasaría a ser o maior banco do mercado estatal
por diante do Santander ou do BBVA.
O pasado 16 de novembro de 2020 coñecíase que o BBVA e o Banco Sabadell
tamén camiñaban cara unha posíbel fusión. Neste caso, o banco resultante tería un
volume de activos de máis de 950.000 millóns de euros e un tamaño moi similar ao
resultante da unión entre CaixaBank e Bankia.
Cómpre recordar como a crise financeira que explota no ano 2008, lonxe de
supoñer unha oportunidade no camiño de reforzar a transparencia, a intervención, o
control e tutela pública para evitar novas burbullas financeiras, supuxo o contrario. Nos
anos seguintes as medidas impulsadas no ámbito do Estado español por parte de PP e
PSOE supuxeron unha reestruturación que avanzou na concentración e centralización do
sector. Desta maneira asistimos á privatización e bancarización das caixas de aforros, á
redución de entidades e a un complexo proceso de concentración bancaria que chega até
a actualidade acompañado dunha gran perda de emprego e de peche de oficinas e dunha
transformación do sector, cada vez máis enfocado á colocación de produtos financeiros
e con graves problemas de exclusión financeira dun volume cada vez máis grande de
poboación, ben por falta de servizos, como acontece en moitas poboacións, ben polas
condicións abusivas de acceso.
Entre outras consecuencias, un informe elaborado pola Comisión Galega da
Competencia respecto da concentración bancaria en Galiza dende o punto de vista da
CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
REXISTROOeWpnAT9q9
Verificación:
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competencia até o 31 de decembro de 2016 advertía xa duns índices de concentración
superiores á media estatal e europea. Posteriormente ao ámbito temporal do informe
aínda tiveron lugar procesos como a compra por un euro do Banco Popular por parte do
Santander no ano 2017. Estamos polo tanto diante dun proceso que continúa e que após
o impacto da pandemia do coronavirus prevé unha nova fase de fusións e polo tanto de
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aumento da concentración bancaria e redución da oferta no mercado. Esta vía é mesmo
alentada por parte de organismos internacionais como o Banco Central Europeo (BCE),
como amosan declaracións recentes do seu vicepresidente e ex ministro Luís de
Guindos situando as fusións como urxentes diante dos danos “estruturais” da pandemia.
Así mesmo, cómpre recordar que Bankia foi unha das beneficiadas do rescate
bancario que custou xa ás arcas públicas estatais máis de 65.000 millóns de euros.
Concretamente, Bankia foi rescatada no ano 2012 por 24.069 millóns de euros dos que
oito anos despois tan só foron recuperados 3.303. Así mesmo, a finais de 2019 o propio
Banco de España calculaba como recuperábeis en Bankia tan só 9.560 millóns. O
contexto acelerado pola pandemia e a posibilidade da fusión botan novas dúbidas sobre
as posibilidades reais de recuperación do investimento público, e novas dúbidas sobre a
utilidade do mesmo.
Diante desta situación, o FROB, que posúe un 61,8% del capital de Bankia,
afirmaba que se estudaría a eventual fusión atendendo a factores como “a xeración de
valor e a optimización na recuperación das axudas proporcionadas”. Porén, a día de
hoxe falta unha posición clara por parte das administracións responsábeis e un
compromiso coa recuperación dos recursos públicos investidos no rescate bancario así
como coa intervención pública para evitar novas consecuencias negativas froito da
concentración bancaria.
Nestes momentos, tanto o Banco Central Europeo como o Banco de España
CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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apuntan ás fusións como única saída na crise da covid-19 e no marco dun deseño
financeiro claramente conducido cara grandes oligopolios.
É necesario que a Xunta de Galiza faga seguimento destas situacións concretas
e, en xeral, das mudanzas que afecten de forma directa e indirecta ao mercado
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financeiro galego en todos os ámbitos, da competencia á exclusión financeira pasando
polo traballo ou os dereitos das e dos consumidores.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Como valora a Xunta de Galiza as repercusións para Galiza da escalada de
fusións bancarias no contexto covid-19?

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021

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

CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 07/01/2021 10:33:11

Ramón Fernández Alfonzo na data 07/01/2021 10:33:15
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Daniel Pérez López na data 07/01/2021 10:33:27
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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 oral en Pleno, sobre a situación económica e social xerada en Galiza por mor
da nova reestruturación do Banco Santander e, en xeral, pola nova fase de concentración
bancaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego temos unha
profunda preocupación polas repercusións en Galiza da nova vaga de fusións bancarias
e da nova ofensiva de recortes e ERE por parte das entidades bancarias para continuar a
aforrar custos coa desculpa da covid-19 e que se acrecenta ás dramáticas consecuencias
vividas na década anterior por mor dos axustes após a crise financeira de 2008.
Após o impacto do coronavirus o escenario financeiro estatal e internacional
apunta a unha cadea de fusións que xa se están comezando a producir. Nestes
momentos, tanto o Banco Central Europeo como o Banco de España apuntan ás fusións
como única saída na crise da covid-19 e no marco dun deseño financeiro claramente
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conducido cara grandes oligopolios. Isto, ademais, parece ser a antesala dun proceso de
fusións supranacionais que suporán un chanzo sen precedentes na concentración e
oligopolización bancaria.
Nas últimas semanas, para alén de precipitárense diferentes hipóteses de fusións
no escenario estatal, Galiza comeza a ver como vai afectar o novo ERE do Santander,
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cuestión pola que se teñen impulsado desde o ámbito sindical diferentes mobilizacións
ao longo do noso país.
Segundo denuncia a Confederación Intersindical Galega, nos últimos cinco
anos, o Banco Santander aplicou unha destrución de emprego no conxunto do Estado
español de máis de 5.000 postos de traballo, con importantes repercusións en Galiza, e
agora impulsa outro expediente extintivo para reducir o cadro de persoal en 5.090
persoas, alegando a baixada nos servizos de atención presencial que demanda a
clientela. Esta demanda, ademais, non deixa de ser ficticia e inducida polas prácticas
lesivas para as e os consumidores que aplican esta e outras entidades para desincentivar
as visitas ás oficinas e obrigar ás operacións vía caixeiro, teléfono ou internet. Cuestión
que, como xa temos denunciado, afecta negativamente aos dereitos das e dos
consumidores, mais especialmente para aqueles sectores da poboación que non teñen un
nivel óptimo de manexo da tecnoloxía ou non teñen infraestruturas bancarias na súa
contorna, froito dos sucesivos peches de entidades e mesmo caixeiros.
Máis aínda, esta nova ofensiva bancaria non está exenta de novos peches de
entidades. Segundo denuncian as e os traballadores, este axuste implicará o peche de 79
oficinas máis: 32 na provincia da Coruña, 15 en Lugo, 9 en Ourense e 23 en Pontevedra,
agravando a exclusión financeira.
Esta nova ofensiva pon de relevo tamén as consecuencias, aínda non concluídas,
do proceso de esfarelamento do mapa financeiro galego. É preciso recordar que no ano
CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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2017 o Santander adquiría polo ridículo prezo dun só euro o legado do Banco PopularPastor. Daquela, había en Galiza un total de 415 oficinas e 2.430 persoas traballando nas
tres entidades. Apenas tres anos despois desta operación observamos como no gran
banco que absorbeu as entidades, o Santander, traballan 1777 persoas, case mil menos, e
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están abertas 234 oficinas, practicamente a metade, ao tempo que se empeoran as
condicións laborais e as condicións para a clientela.
Este é un problema de primeira orde para o país desde diferentes puntos de vista
que se entrecruzan. Dunha banda, en termos xerais, a nivel económico, polo
agravamento da concentración e o endurecemento do acceso a crédito por parte de
empresas e particulares nun momento de grave crise económica por mor da covid-19.
Por outra banda, repercusións brutais en termos de destrución de emprego e
precarización nun momento no que tamén o mapa laboral está gravemente afectado
polas consecuencias dunha pandemia que non ten aínda horizonte de remate.
Finalmente, ten unha grave afectación no incremento da exclusión financeira en sentido
amplo, do punto de vista territorial e tamén social, e do abuso sobre as e os
consumidores.
É, polo tanto, urxente que a Xunta de Galiza abandone a súa política de non
intervención nestes asuntos e defenda os intereses das e dos traballadores e da
poboación galega en xeral, que inevitablemente é na súa maioría usuaria das entidades
bancarias.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para pór freo ás graves
CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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consecuencias graves consecuencias a nivel laboral, social e económico da
reestruturación financeira e do ERE do Santander?

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021
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Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 07/01/2021 10:42:39

Ramón Fernández Alfonzo na data 07/01/2021 10:42:43
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Noa Presas Bergantiños na data 07/01/2021 10:42:52
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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 e ao abeiro
do disposto no artigo 150 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa
a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A campaña de vacinación contra a COVID supón a ferramenta máis potente de
combate contra a pandemia, e tamén un instrumento que permitirá a
recuperación da maior e máis segura actividade dende o inicio o pasado marzo
das medidas de confinamento e/ou restricións.
Esta situación está a supoñer unha esperanza e a ser motivo de gran expectativa
por parte de todos os sectores implicados tanto dende a propia sanidade, como
os sectores económicos e, en definitiva, de toda a cidadanía.
A preparación da campaña de vacinación vén de longo, e os acordos e
colaboración mutua entre ministerio e comunidades autónomas vén advertindo a
necesidade de que a campaña sexa deseñada e executada coa maior eficiencia
posible. Así, o Ministerio de Sanidade ten garantido a subministración de doses
de vacinación, con protocolos de entrega e calendarización destas para que as
CCAA poidan desenvolver a práctica operativa da vacinación.
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Con todos estes elementos, resulta moi importante ter toda a preparación
necesaria e os reforzos precisos para desenvolver esta campaña coa maior
intensidade posible, aproveitando todas as posibilidades e exprimindo ao
máximo as opcións que o sistema sanitario público ofrece, que son moitas.
Non en tanto, os primeiros datos amosan diversas posibilidades de mellora sobre
a execución actual, tanto en volume como en operatividade, que pasan por unha
maior dotación de recursos humanos que permita, á súa vez, facer un traballo
máis reforzado en vacinación á maior cantidade posible de persoas. Estas
posibilidades de mellora están relacionadas, tamén, co aproveitamento dos
tempos e días para a vacinación, que semellan ser aínda mellorables se os
recursos humanos destinados a tal fin se redimensionan na medida necesaria.
Estas posibilidades están a ser exemplarmente desenvolvidas por algunhas
CCAA como Asturias, que notificou estar nos niveis óptimos de vacinación
aplicando todas as doses de que se dispoñen no menor tempo posible,
reforzando amplamente o cadro de persoal de profesionais e aproveitando todas
as franxas horarios e días dispoñibles.
Polo exposto, o deputado e deputada asinantes formulan a seguinte pregunta:

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 que o Goberno da Xunta de Galicia non intensifica a campaña de vacinación
contra a COVID ata chegar ao máximo posible de doses aplicadas?

Pazo do Parlamento, 05 de xaneiro de 2021

Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 07/01/2021 10:37:47
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Marina Ortega Otero na data 07/01/2021 10:37:56
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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 oral en Pleno, sobre o Estatuto
da Industria Electrointensiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Galiza sofre nos últimos anos un agravamento da súa crise industrial por mor do
prezo da enerxía, da falta de planificación industrial do goberno galego e do lesivo
marco enerxético dos sucesivos gobernos centrais. Este escenario afecta importantes
sectores da economía galega, como é a industria altamente consumidora de enerxía ou
electrointensiva.
Compre recordar que, despois dun importante debate social e político, a figura
do consumidor electrointensivo introduciuse no Real Decreto-lei 20/2018, do 7 de
decembro, de medidas urxentes para o impulso da competitividade económica no sector
da industria e o comercio en España (artigos 4 e 5). De forma específica, no número 4
prevíase a aprobación do Estatuto mediante real decreto, no prazo de 6 meses. Desde
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entón, o goberno central leva demorando a publicación dun Estatuto para a industria
electrointensiva, que podería ter contribuído a paliar graves situacións vividas no sector
en Galiza, onde ten unha importancia capital, e frear procesos de desindustrialización,
precarización laboral, etc.
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Durante este tempo abríronse dous procesos de alegacións aos que o Bloque
Nacionalista Galego presentou, sen contestación ningunha, diferentes propostas. Entre
elas, a demanda da corrección da falta de diálogo do goberno central co sector en
Galiza, ter en conta o papel produtor do noso país, aplicando unha bonificación do
100%

nas peaxes de transporte para as comunidades productoras excedentarias de

enerxía eléctrica, a transformación da regulación enerxética modificando o sistema
diario de poxas (sacando do “pool” as centrais hidráulicas e nucleares), máis medidas
de de respaldo económico, a mudanza das poxas de interrompibilidade, esixencias
claras de compromisos industriais, máximas compesacións por CO2, compensación dos
suplementos territoriais aplicados por mor das sentenzas respecto do ano 2013, etc.
O Consello de Ministras e Ministros daba luz verde ao texto definitivo o pasado
15 de decembro de 2020, cun resultado decepcionante para Galiza e a industria galega,
pois non se recollen as demandas maioritarias do sector nin se blindan garantías para o
mantemento do emprego nin se contempla a especificidade do noso país, nin como
produtor nin como gran consumidor, desvirtuando o que supón o carácter
electrointensivo. Este sector ten un impacto fundamental para a economía galega, tanto
polo que representa en volume de traballadores e traballadoras como de PIB.
Por estes motivos, polo que supón nesta conxuntura o sector electrointensivo
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galego e polas potestades do autogoberno galego é necesario demandar unha corrección.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Cal é a valoración por parte da Xunta de Galiza da aprobación do Estatuto da
Industria Electrointensiva e que medidas vai impulsar para defender os intereses da
industria galega?
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Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 07/01/2021 10:48:36

Ramón Fernández Alfonzo na data 07/01/2021 10:48:39

María do Carme González Iglesias na data 07/01/2021 10:48:49
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Daniel Pérez López na data 07/01/2021 10:48:57
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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
oral en Pleno, sobre o novo modelo de residencias que prevé deseñar a Xunta de
Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Consellaría de Política Social anunciou a finais do pasado ano 2020 a creación
do Comité asesor sociosanitario, un órgano encargado de trazar as “liñas mestras” polas
que transcorrerá o futuro do sector, segundo informou o goberno galego publicamente.
Neste senso, descoñécese a composición dese comité nin a dinámica coa
desenvolverá os seus traballos.
Desde o grupo parlamentario do Bloque Nacionalista Galego vimos reclamando
un cambio de rumo na atención das persoas maiores e dependentes en Galiza desde hai
anos. Unha mudanza que non debe apenas restrinxirse aos centros residenciais senón
abordar no seu conxunto todo o sistema de coidados.
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A pandemia provocada pola COVID-19 puxo en evidencia as carencias e
desigualdades que xera o sistema actual (profundamente privatizado) mais que estaban
presentes antes da crise sanitaria. Así mesmo, fixo innegábel a necesidade urxente de
artellar e despregar un conxunto de servizos que garantan o dereito a unha vellez digna.
Ora ben, cunha visión integral que vaia alén da institiucionalización.
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A axuda no fogar, os centros de día, a teleasistencia, os servizos comunitarios e
de proximidade … non son elementos illados senón un todo que non pode abordarse por
separado. De facto, en Galiza hai por volta de 21.000 persoas usuarias de residencias de
maiores, unha pequenísima parte de todas as persoas maiores do noso país (o 25% da
poboación galega ten máis de 65 anos). A modo de exemplo, en Galiza hai máis persoas
(segundo o IGE) con idades comprendidas entre os 90 e os 94 anos que usuarias de
residencias.
Porén, no discurso que a Xunta de Galiza traslada desde que a COVID19
impactou con toda a súa crueza nas residencias de maiores, restrinxe apenas o debate
arredor das residencias mais non ao conxunto dos servizos sociais.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Pensa a Xunta de Galiza restrinxir apenas ás residencias o debate sobre a
atención ás persoas maiores no noso país?

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021
Asdo.: Olalla Rodil Fernández
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Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputadas do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 07/01/2021 12:29:07
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Olalla Rodil Fernández na data 07/01/2021 12:29:18
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, Montserrat Prado Cores e Olalla Rodil
Fernández, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG),

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

Pregunta para resposta oral en Pleno, sobre a situación no centro de saúde de Ribeira.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hai apenas dous meses, o parlamento galego pronunciábase unanimemente
sobre a iniciativa do BNG para acabar coas listas de espera na atención primaria e
presentar un plan de continxencia co obxectivo de garantir a asistencia tanto na atención
primaria como na hospitalaria. Un acordo que propoñía reactivar as consultas
presenciais na atención primaria apostando polo persoal e por medidas de prevención
para garantir unha atención sanitaria digna á poboación.
A pesar deste e doutros acordos tomados a nivel parlamentar, a día de hoxe a
Xunta dista moito de estar poñendo os medios necesarios para solucionar a grave
situación da atención primaria en Galiza, a comezar pola forte presión que viven os seus
profesionais por mor da carga asistencial, a precariedade, a falla de medios e a
descoordinación, que continúan a ser impedimento para garantir a saúde dos usuarios e
CSV: BOPGDSPGviOlP7Cqg7
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usuarias e deterioran cada vez máis o propio sistema sanitario.
Esta situación, agravada agora aínda moito máis pola pandemia, non é nova e
vén derivada dos numerosos recortes e a redución do gasto público levada a cabo polo
goberno galego nos últimos once anos.
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A situación que se está a vivir no centro de saúde de Ribeira é un exemplo
extremo da desidia das autoridades sanitarias e das consecuencias que conleva para os
seus profesionais e, sobre todo, para os seus usuarios e usuarias.
Nun centro onde debían traballar habitualmente 9 facultativos pola mañá (para
cubrir un cupo total de 12.686 pacientes) e 5 pola tarde (para cubrir un cupo total de
7.836 pacientes), ademais de 4 pediatras (para cubrir un cupo total de 3.536 pacientes),
contaban a finais do ano que vén de rematar con 3 médicos de familia e dúas pediatras.
A día de hoxe, continúan en cadro: Entre 5 e 6 facultativos na quenda de mañá, onde o
máis habitual e que sexan só 3 ou 4. Na quenda de tarde, 3. E dúas pediatras de mañá,
unha delas facendo 2 tardes á semana e outra tarde cubríndose con profesionais doutros
centros (hospital da Barbanza, Porto do Son, A Pobra) de tal xeito que sempre quedan
dúas tardes á semana sen pediatra no centro.
Os pacientes dun día calquera deberan ser entre 30 e 35, mais as axendas que
soportaron os e as facultativas nos últimos días do ano 2020 foron de entre 70 e 85
persoas, e mesmo a día de hoxe continúan entre 40 e 60 persoas.
A este despropósito hai que sumar aínda as urxencias que podan darse e tamén
que, no caso da especialidade de pediatría, o centro de Ribeira está asumindo aos
menores procedentes do centro de saúde da Pobra que nestes momentos continúa sen
pediatra e que provoca que unha das profesionais destinada no Hospital da Barbanza
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sexa trasladada, un día á semana, a reforzar o servizo no centro de saúde.
Ademais, o centro é tamén deficitario en canto a PSX e persoal de enfermería.
No primeiro caso, conta con 4 de mañá e 2 de tarde, que se reforzou nestes días e
puntualmente polo exceso de traballo cun máis pola tarde, xa que fronte á circunstancia
de atender axendas imposíbeis víronse na obriga de chamar a un grande número de
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pacientes para pospoñerlle ou cancelarlle a cita. No segundo caso, vén sendo habitual
tamén que non se cubran as ausencias e que se fagan intersubstitucións entre as que
están activas. De calquera xeito, é de suliñar que non todos os cupos de facultativos
dispoñen de enfermeira ou enfermeiro asignado, o que é importante para evitar as
distorsións que isto produce no quefacer diario.
E, como colofón aos serios problemas de falla constante de persoal, hai que
engadir os da falla de espazo dun edificio que se queda pequeno para a poboación á que
ten que atender e que as autoridades locais prometeran xa hai tempo amplialo sen que
ata o de agora se teña efectivizado tal promesa.
Neste sentido, existen xa demandas concretas feitas polo persoal do PAC que
conta con dúas salas e que quedan só nunha cando coincide a quenda de tarde do centro
co PAC, o que míngua considerabelmente a calidade, e mesmo a intimidade, que se lle
debe garantir aos doentes.
Ao enquistamento da grave situación que se dá dende hai moito tempo no centro
de saúde de Ribeira, hai que sumar agora a sobrecarga e a saturación derivada da
pandemia da COVID-19, que supón que moito menos persoal teña que atender a un
maior número de pacientes -tanto telefónica como presencialmente- e a unha carga
burocrática excesiva, que nestes primeiros días de vacinación se tiveran xa destinado
dúas profesionais de enfermería aos xeriátricos da localidade e que nas seguintes fases
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da vacinación teñan que atender a miles de persoas cun reducido cadro de persoal.
E diante deste colapso, do empeoramento da asistencia que se presta e que só se
suple coa voluntariedade e a dedicación do persoal, as autoridades sanitarias continúan
coa descoordinación, a falla de previsión e a falla de dotación de persoal que permita
unha atención sanitaria digna á poboación.
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A xerencia da EOXI de Santiago estivo en todo momento, e segue a estar,
sabedora do que ocorre no centro de saúde de Ribeira sen que ese coñecemento servise
ata o de agora para solucionar nada. Moi ao contrario, as cousas foron a peor e, diante
dunha máis que posíbel terceira onda da pandemia e da complicación do labor
asistencial, seguen sen atisbarse sequera previsións de reforzar o cadro de persoal e,
polo tanto, de paliar cando menos os problemas existentes.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Está disposta a Xunta de Galiza a substituír ao persoal que, por distintas razóns,
non está activo nestes momentos no centro de saúde de Ribeira e a reforzalo diante das
necesidades derivadas da pandemia?

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Montserrat Prado Cores
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Olalla Rodil Fernández
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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