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Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

ı 7195 (11/POC-001101)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre as concesión para aproveitamentos da Demarcación Hidrográﬁca Galicia-Costa-Augas de Galicia
25167

ı 7196 (11/POC-001102)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre a Confederación Hidrográﬁca Miño-Sil e as centrais de Enviande, Castadón-Hervidoiro, Castro
Caldelas, e Vilachán
25173

ı 7197 (11/POC-001103)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre o estado de tramitación de seis expedientes de extinción de concesións de saltos hidráulicos
de competencia da Xunta de Galicia
25178

ı 7198 (11/POC-001104)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre as previsións para a transición das centrais de Meirama e As Pontes

ı 7199 (11/POC-001105)

25181
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre as actuacións realizadas e previstas pola Xunta de Galicia para contrarrestar a pobreza ener25185
xética

ı 7200 (11/POC-001106)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre o estatuto da industria electrointensiva

ı 7201 (11/POC-001107)

25189

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

25142
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Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as axudas, subvencións ou convenios de colaboración que ten subscrito a Xunta de Galicia
coa Fundación Cipri Gomes desde o ano 2010
25193

ı 7202 (11/POC-001108)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre os resultados do Informe relativo aos procesos de extinción de entidades dependentes da
Comunidade para o período 2010-2016
25198

ı 7203 (11/POC-001109)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a corrección das desigualdades sociais causadas pola covid-19

25202

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

25206

ı 7204 (11/POC-001110)
ı 7205 (11/POC-001111)

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 o cumprimento dos acordos plenarios na materia
25209

ı 7206 (11/POC-001112)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a evolución negativa do crédito en Galicia e as medidas para corrixir esta situación 25213

ı 7207 (11/POC-001113)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre o impacto da fenda salarial na economía galega e as medidas para erradicala
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ı 7208 (11/POC-001114)

25217

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a información contida no caso urbanístico Marina Atlántica relativo á fusión das Caixas
25220

ı 7209 (11/POC-001115)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a situación e evolución das pensións galegas

25224

25143
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ı 7210 (11/POC-001116)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a reclamación xudicial, se existe, da Xunta de Galicia ao Estado para a consecución da contía
pendente do IVE de 2017
25228

ı 7211 (11/POC-001117)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre os criterios de repartición dos fondos europeos para dar resposta á crise da covid-19
25231

ı 7212 (11/POC-001118)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre o impacto do prezo da enerxía

ı 7213 (11/POC-001119)

25235

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre á valoración por parte da Xunta de Galicia das repercusións no ámbito ﬁnanceiro da fusión
entre Bankia e CaixaBank, da previsible fusión entre o BBVA e o Banco Sabadell
25239

ı 7214 (11/POC-001120)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a situación económica e social xerada en Galicia por mor da nova reestruturación do Banco
Santander
25245

ı 7226 (11/POC-001121)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre o funcionamento e estado da unidade de traumatoloxía pediátrica no Complexo Hospitalario
Universitario de Ourense
25250
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ı 7234 (11/POC-001122)

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
25254

ı 7235 (11/POC-001123)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre os convenios de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia e os concellos galegos
25257
na X Lexislatura

25144
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ı 7237 (11/POC-001124)

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

ı 7239 (11/POC-001125)

25259

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre a accesibilidade e outras reformas no Albergue de peregrinos de Arca, no concello do Pino
25261

ı 7241 (11/POC-001126)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre o sobrecusto que ten o Concello de Vilaboa neste inicio de curso escolar

ı 7243 (11/POC-001127)

25264

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as partidas orzamentarias e sinalización do Camiño Portugués en relación coa aﬂuencia de
25266
turismo en Vilaboa

ı 7245 (11/POC-001128)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as medidas que a Xunta de Galicia considera necesario tomar para mellorar a atención de
25268
pediatría dos cativos e cativas de Vigo

ı 7247 (11/POC-001129)

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
25271

ı 7249 (11/POC-001130)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre diferentes cuestións relativas ao plan galego de I+D+i con respecto ao 2016

25273

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

25276

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

25278
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ı 7251 (11/POC-001131)
ı 7253 (11/POC-001132)

25145
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ı 7255 (11/POC-001133)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as aperturas dos albergues públicos no ano 2021 como ano Xacobeo e as medidas relativas
a pandemia da covid-19
25280

ı 7257 (11/POC-001134)

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

25283

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

25285

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as convocatorios do Consello Reitor da Axencia de Turismo de Galicia

25288

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

25291

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a materialización das axudas para o pequeno e mediano comercio

25293

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

25295

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o inicio das competicións federadas non profesionais no noso país

25297

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a mobilización de recursos para afrontar a crise da covid-19

25300

ı 7259 (11/POC-001135)
ı 7261 (11/POC-001136)
ı 7263 (11/POC-001137)
ı 7265 (11/POC-001138)
ı 7267 (11/POC-001139)
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ı 7269 (11/POC-001140)
ı 7270 (11/POC-001141)

25146
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ı 7272 (11/POC-001142)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre o impacto da fusión de CaixaBank e Bankia en Galicia

25304

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

25306

ı 7274 (11/POC-001143)
ı 7278 (11/POC-001144)

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
25308

ı 7280 (11/POC-001145)

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
25311

ı 7282 (11/POC-001146)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis
Sobre a diagnose e as medidas de axuda para o sector da hostalaría en Galicia

25313

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 3 máis
Sobre as medidas para afrontar a crise do sector da hostalaría en Galicia

25317

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

25320

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

25324

ı 7284 (11/POC-001147)
ı 7286 (11/POC-001148)
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ı 7288 (11/POC-001149)
ı 7289 (11/POC-001150)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 4 máis

25147
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Sobre os anticipos, avais e adiantos de cobramento do ERTE en relación coa Orde do 24 de abril
de 2020
25328

ı 7291 (11/POC-001151)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre o impacto que podería ter a fusión do BBVA e Banco Sabadell no emprego de Galicia e a po25331
sición do Goberno galego ao respecto

ı 7292 (11/POC-001152)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 4 máis
Sobre os atrasos no investimento para o Proxecto Ecobarrio da Ponte en Ourense

ı 7294 (11/POC-001153)

25334

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 25337

ı 7296 (11/POC-001154)

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
25339

ı 7297 (11/POC-001155)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a cifra, natureza e funcións dos rastrexadores en Galicia

25341

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a asistencia sanitaria na vila de Vilaxoán

25343

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

25346

ı 7299 (11/POC-001156)
ı 7301 (11/POC-001157)
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ı 7303 (11/POC-001158)

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 en25348
fermidade pulmonar obstrutiva crónica

ı 7305 (11/POC-001159)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

25148
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Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a titularidade dos terreos portuarios sen uso para actividade portuaria

25350

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

25353

ı 7307 (11/POC-001160)
ı 7309 (11/POC-001161)

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
25355
exacto

ı 7311 (11/POC-001162)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a campaña de vacinación da gripe

25357

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

25359

ı 7313 (11/POC-001163)
ı 7315 (11/POC-001164)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a optimización da produción da zona para o libre marisqueo dos Lombos do Ulla por parte
25361
da Xunta de Galicia

ı 7317 (11/POC-001165)

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
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ı 7319 (11/POC-001166)

25363

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
25365

ı 7321 (11/POC-001167)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o nivel de contaxios na residencia de maiores de Ribadumia, medidas de control e protección
25367
e condicións laborais e de recursos materiais do centro

25149
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ı 7323 (11/POC-001168)

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 desde o sistema de atención primaria do Sergas
25369

ı 7325 (11/POC-001169)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a información confusa recibida pola cidadanía, as notiﬁcacións erróneas de PCR e a aplicación
de distintos criterios sobre a súa realización
25371

ı 7327 (11/POC-001170)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a participación do colectivo de estudantes de enfermaría no cribado masivo contra a covid-19
25373

ı 7329 (11/POC-001171)

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
25375

ı 7331 (11/POC-001172)

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
25378

ı 7333 (11/POC-001173)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre os danos causados por non permitir pescar en días que poderían ter sido hábiles
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ı 7335 (11/POC-001174)

25380

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre os danos causados por non permitir pescar en días que poderían ter sido hábiles, como
aconteceu recentemente en Noia
25382

ı 7337 (11/POC-001175)

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
25384
anos pasados

25150
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ı 7339 (11/POC-001176)

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
25386
de persoas afectadas pola covid-19

ı 7341 (11/POC-001177)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a colaboración coa investigación sanitaria

ı 7343 (11/POC-001178)

25388

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
25390

ı 7345 (11/POC-001179)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a propiedade e titularidade do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo

ı 7347 (11/POC-001180)

25392

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta para evitar que as persoas consumidoras ﬁnanceiras
galegas sexan gravadas nos seus aforros coa imposición de cláusulas abusivas
25395

ı 7370 (11/POC-001181)

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 da aplicación das doses,
ampliación de horarios e contratación
25398
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ı 7378 (11/POC-001182)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a conservación, mantemento e difusión das coleccións de arte BIC e a relación da Xunta de
Galicia cos seus propietarios privados
25400

ı 7383 (11/POC-001183)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e Rodil Fernández, Olalla
Sobre o gromo de covid-19 que se produciu na Residencia de Maiores DomusVi Vimianzo 25404

25151
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ı 7386 (11/POC-001184)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre os integrantes, plans e tratamento de residencias, fogares e centros de día en relación co Comité asesor sociosanitario
25407

ı 7392 (11/POC-001185)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a valoración da atención primaria no centro de saúde de Ribeira, a reposición de persoal,
substitucións, reforzo do cadro, a especialidade de pediatría e problemas de espazo
25410

ı 7401 (11/POC-001186)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as deﬁciencias recollidas pola veciñanza da área metropolitana da Coruña

ı 6865 (11/POC-001023)

25415

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre a previsión do Goberno galego respecto da emisión de novo do bloque de contidos educativos en horario de mañá na segunda canle da Televisión de Galicia
25419

ı 6869 (11/POC-001026)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Abelairas Rodríguez, María Isaura
Sobre a situación da redacción do estatuto profesional da Corporación Radio e Televisión de Galicia,
que prevé, pola súa vez, a creación do Consello de Informativos, así como as previsións sobre a
data de aprobación destes dous documentos
25421

ı 6880 (11/POC-001035)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Abelairas Rodríguez, María Isaura
Sobre as repercusións do novo modelo funcional da Corporación da Radio e Televisión de Galicia
na cobertura da información de proximidade nos medios públicos e nos seus profesionais 25423

3. Administración do Parlamento de Galicia

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

3.2. Recursos humanos

ı Acordo da Mesa do Parlamento, do 30 de decembro de 2020, polo que se resolve o proceso selectivo para ingresar por promoción interna nunha praza do corpo administrativo do Parlamento
25165
de Galicia
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1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en comisión

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, asignación a comisión e publicación
- 7195 (11/POC-001101)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre as concesión para aproveitamentos da Demarcación Hidrográﬁca Galicia-Costa-Augas de
Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 7196 (11/POC-001102)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre a Confederación Hidrográﬁca Miño-Sil e as centrais de Enviande, Castadón-Hervidoiro, Castro
Caldelas, e Vilachán
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 7197 (11/POC-001103)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre o estado de tramitación de seis expedientes de extinción de concesións de saltos hidráulicos
de competencia da Xunta de Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 7198 (11/POC-001104)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e Fernández Alfonzo, Ramón
Sobre as previsións para a transición das centrais de Meirama e As Pontes
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 7199 (11/POC-001105)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
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Sobre as actuacións realizadas e previstas pola Xunta de Galicia para contrarrestar a pobreza
enerxética
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 7200 (11/POC-001106)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre o estatuto da industria electrointensiva
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 7201 (11/POC-001107)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as axudas, subvencións ou convenios de colaboración que ten subscrito a Xunta de Galicia
coa Fundación Cipri Gomes desde o ano 2010
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7202 (11/POC-001108)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre os resultados do Informe relativo aos procesos de extinción de entidades dependentes da
Comunidade para o período 2010-2016
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7203 (11/POC-001109)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a corrección das desigualdades sociais causadas pola covid-19
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 7204 (11/POC-001110)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a necesidade dun novo modelo de ﬁnanciamento para Galicia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7205 (11/POC-001111)
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 o cumprimento dos acordos plenarios na materia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7206 (11/POC-001112)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
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Sobre a evolución negativa do crédito en Galicia e as medidas para corrixir esta situación
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7207 (11/POC-001113)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre o impacto da fenda salarial na economía galega e as medidas para erradicala
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7208 (11/POC-001114)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a información contida no caso urbanístico Marina Atlántica relativo á fusión das Caixas
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7209 (11/POC-001115)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a situación e evolución das pensións galegas
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7210 (11/POC-001116)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a reclamación xudicial, se existe, da Xunta de Galicia ao Estado para a consecución da contía
pendente do IVE de 2017
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7211 (11/POC-001117)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre os criterios de repartición dos fondos europeos para dar resposta á crise da covid-19
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 7212 (11/POC-001118)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre o impacto do prezo da enerxía
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7213 (11/POC-001119)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre á valoración por parte da Xunta de Galicia das repercusións no ámbito ﬁnanceiro da fusión
entre Bankia e CaixaBank, da previsible fusión entre o BBVA e o Banco Sabadell
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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- 7214 (11/POC-001120)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a situación económica e social xerada en Galicia por mor da nova reestruturación do Banco
Santander
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7226 (11/POC-001121)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre o funcionamento e estado da unidade de traumatoloxía pediátrica no Complexo Hospitalario
Universitario de Ourense
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7234 (11/POC-001122)
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
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 7235 (11/POC-001123)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre os convenios de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia e os concellos galegos
na X Lexislatura
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
Verificación:
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- 7237 (11/POC-001124)
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
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 7239 (11/POC-001125)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre a accesibilidade e outras reformas no Albergue de peregrinos de Arca, no concello do Pino
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 7241 (11/POC-001126)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre o sobrecusto que ten o Concello de Vilaboa neste inicio de curso escolar
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 7243 (11/POC-001127)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as partidas orzamentarias e sinalización do Camiño Portugués en relación coa aﬂuencia de
turismo en Vilaboa
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 7245 (11/POC-001128)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as medidas que a Xunta de Galicia considera necesario tomar para mellorar a atención de
pediatría dos cativos e cativas de Vigo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7247 (11/POC-001129)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7249 (11/POC-001130)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre diferentes cuestións relativas ao plan galego de I+D+i con respecto ao 2016
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 7251 (11/POC-001131)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as medidas de apoio para sectores de tecnoloxía punteiros
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
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- 7253 (11/POC-001132)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as axudas para as medidas de dixitalización industrial
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 7255 (11/POC-001133)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as aperturas dos albergues públicos no ano 2021 como ano Xacobeo e as medidas relativas
a pandemia da covid-19
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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- 7257 (11/POC-001134)
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
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 7259 (11/POC-001135)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7261 (11/POC-001136)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as convocatorios do Consello Reitor da Axencia de Turismo de Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 7263 (11/POC-001137)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre a partida orzamentaria relativa ás axudas para o pequeno e mediano comercio
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 7265 (11/POC-001138)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a materialización das axudas para o pequeno e mediano comercio
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
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- 7267 (11/POC-001139)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a ampliación do centro de saúde do Porriño
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7269 (11/POC-001140)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o inicio das competicións federadas non profesionais no noso país
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 7270 (11/POC-001141)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a mobilización de recursos para afrontar a crise da covid-19
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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- 7272 (11/POC-001142)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre o impacto da fusión de CaixaBank e Bankia en Galicia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7274 (11/POC-001143)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Torrado Quintela, Julio
Sobre o inicio das competicións federadas en deportes de equipo
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 7278 (11/POC-001144)
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
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7280 (11/POC-001145)
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
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7282 (11/POC-001146)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis
Sobre a diagnose e as medidas de axuda para o sector da hostalaría en Galicia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
Verificación:
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- 7284 (11/POC-001147)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 3 máis
Sobre as medidas para afrontar a crise do sector da hostalaría en Galicia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7286 (11/POC-001148)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis
Sobre o incremento das partidas orzamentarias dedicadas ao I+D+i
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7288 (11/POC-001149)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Francisco Rivera, Juan Carlos e 3 máis
Sobre a creación dunha axencia de avaliación de políticas públicas
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7289 (11/POC-001150)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 4 máis
Sobre os anticipos, avais e adiantos de cobramento do ERTE en relación coa Orde do 24 de abril de 2020
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7291 (11/POC-001151)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre o impacto que podería ter a fusión do BBVA e Banco Sabadell no emprego de Galicia e a
posición do Goberno galego ao respecto
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7292 (11/POC-001152)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 4 máis
Sobre os atrasos no investimento para o Proxecto Ecobarrio da Ponte en Ourense
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7294 (11/POC-001153)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
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- 7296 (11/POC-001154)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7297 (11/POC-001155)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a cifra, natureza e funcións dos rastrexadores en Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7299 (11/POC-001156)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a asistencia sanitaria na vila de Vilaxoán
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

25160

XI lexislatura. Número 74. 12 de xaneiro de 2021

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

- 7301 (11/POC-001157)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o material subtraído do Hospital de Montecelo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7303 (11/POC-001158)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7305 (11/POC-001159)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a titularidade dos terreos portuarios sen uso para actividade portuaria
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 7307 (11/POC-001160)
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
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 7309 (11/POC-001161)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 7311 (11/POC-001162)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a campaña de vacinación da gripe
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7313 (11/POC-001163)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre a información ofrecida pola Xunta de Galicia aos concellos acerca da covid-19
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7315 (11/POC-001164)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a optimización da produción da zona para o libre marisqueo dos Lombos do Ulla por parte
da Xunta de Galicia
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 7317 (11/POC-001165)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7319 (11/POC-001166)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7321 (11/POC-001167)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o nivel de contaxios na residencia de maiores de Ribadumia, medidas de control e protección
e condicións laborais e de recursos materiais do centro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7323 (11/POC-001168)
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 desde o sistema de atención primaria do Sergas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 7325 (11/POC-001169)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a información confusa recibida pola cidadanía, as notiﬁcacións erróneas de PCR e a aplicación
de distintos criterios sobre a súa realización
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7327 (11/POC-001170)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a participación do colectivo de estudantes de enfermaría no cribado masivo contra a covid-19
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7329 (11/POC-001171)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7331 (11/POC-001172)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7333 (11/POC-001173)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre os danos causados por non permitir pescar en días que poderían ter sido hábiles
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 7335 (11/POC-001174)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 2 máis
Sobre os danos causados por non permitir pescar en días que poderían ter sido hábiles, como
aconteceu recentemente en Noia
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
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- 7337 (11/POC-001175)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7339 (11/POC-001176)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7341 (11/POC-001177)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a colaboración coa investigación sanitaria
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 7343 (11/POC-001178)
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
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7345 (11/POC-001179)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a propiedade e titularidade do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7347 (11/POC-001180)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta para evitar que as persoas consumidoras ﬁnanceiras
galegas sexan gravadas nos seus aforros coa imposición de cláusulas abusivas
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 7370 (11/POC-001181)
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 da aplicación das doses,
ampliación de horarios e contratación
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7378 (11/POC-001182)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a conservación, mantemento e difusión das coleccións de arte BIC e a relación da Xunta de
Galicia cos seus propietarios privados
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 7383 (11/POC-001183)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e Rodil Fernández, Olalla
Sobre o gromo de covid-19 que se produciu na Residencia de Maiores DomusVi Vimianzo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7386 (11/POC-001184)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre os integrantes, plans e tratamento de residencias, fogares e centros de día en relación co
Comité asesor sociosanitario
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 7392 (11/POC-001185)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a valoración da atención primaria no centro de saúde de Ribeira, a reposición de persoal,
substitucións, reforzo do cadro, a especialidade de pediatría e problemas de espazo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 7401 (11/POC-001186)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as deﬁciencias recollidas pola veciñanza da área metropolitana da Coruña
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 6865 (11/POC-001023)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre a previsión do Goberno galego respecto da emisión de novo do bloque de contidos
educativos en horario de mañá na segunda canle da Televisión de Galicia
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
- 6869 (11/POC-001026)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Abelairas Rodríguez, María Isaura
Sobre a situación da redacción do estatuto profesional da Corporación Radio e Televisión de Galicia,
que prevé, pola súa vez, a creación do Consello de Informativos, así como as previsións sobre a
data de aprobación destes dous documentos
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
- 6880 (11/POC-001035)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Abelairas Rodríguez, María Isaura
Sobre as repercusións do novo modelo funcional da Corporación da Radio e Televisión de Galicia
na cobertura da información de proximidade nos medios públicos e nos seus profesionais
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2021
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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3. Administración do Parlamento de Galicia
3.2. Recursos humanos

Acordo da Mesa do Parlamento, do 30 de decembro de 2020, polo que se resolve o proceso selectivo para ingresar por promoción interna nunha praza do corpo administrativo
do Parlamento de Galicia
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 30 de decembro de 2020, adoptou o seguinte acordo:
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Por acordo da Mesa do Parlamento do 8 de xullo de 2019 convocáronse probas selectivas para o
ingreso por promoción interna nunha praza do corpo administrativo do Parlamento de Galicia e
aprobáronse as bases reguladoras.
Con data do 19 de novembro do 2020 realizáronse as dúas partes de que consta o primeiro
exercicio da fase de oposición do proceso selectivo co seguinte resultado:
Aspirante
Teodoro García Rodríguez

Marina Lorenzo Santalucía

Puntuación 1ª
proba

Puntuación 2ª
proba

Puntuación Total
1º exercicio

10,20

3,00

13,20 puntos

9,30

13,25

22,55 puntos

O tribunal cualiﬁcador, na súa reunión do 16 de decembro de 2020, procedeu á valoración dos
méritos do único aspirante que superou a fase de oposición e, de conformidade coa base 6.2.3,
acordou a súa publicación, que se realizou no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia nº 64, de 17
de decembro de 2020.
O aspirante dispuxo dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación
no BOPG, para formular reclamacións, dirixidas á presidencia do tribunal cualiﬁcador. En escrito
dirixido a este tribunal (Rexistro nº 6646 do 18 de decembro de 2020) o interesado manifestou a
súa renuncia a presentar ningunha alegación.
Por todo iso, á vista das puntuacións obtidas na fase de oposición e do concurso, que se detallan no
anexo, o tribunal cualiﬁcador proponlle á Mesa do Parlamento como funcionario do corpo administrativo
do Parlamento de Galicia a Teodoro García Rodríguez, por ter superado as probas selectivas.
Visto o disposto no artigo 39 do Estatuto do persoal do Parlamento de Galicia, a Mesa adopta o
seguinte ACORDO:
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1º. Resolver o procedemento selectivo para ingresar nunha praza do corpo administrativo
Parlamento de Galicia por promoción interna, mediante o sistema de concurso-oposición, a favor
do funcionario Teodoro García Rodríguez.
2º. Comunicarlle este acordo ao interesado para os efectos de que cumpra, de ser o caso, o previsto
nas bases reguladoras do proceso selectivo antes de proceder ao seu nomeamento como
funcionario do citado corpo.
3º. Comunicarlle este acordo ao Servizo de Persoal e Réxime Interior.
Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2021
Xosé Antón Sarmiento Méndez
Letrado oﬁcial maior
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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 na
Comisión 6ª.

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
CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
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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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Polo exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
1.

Cales son as concesións para aproveitamentos hidroeléctricos no ámbito

territorial da Demarcación Hidrográfica Galiza-Costado-Augas de Galiza, con
indicación da súa clave/número de expediente, denominación, titular, leito, termo
municipal, provincia, caudal ( m3/s), salto bruto (m), potencia (MW), produción
estimada (GWh/ano), data de autorización da explotación parcial ou total (dd/mm/
aaaa), e data fin da concesión (dd/mm/ aaaa)?
2.

Das anteriores concesións cales teñen realizado modificacións e/ou

ampliacións e en que data?
3.

Cales son as concesións para aproveitamentos hidroeléctricos no ámbito

territorial da Demarcación Hidrográfica Galiza-Costado-Augas de Galiza que superaron
a data fin de concesión, con indicación da súa clave/número de expediente,
denominación, titular, leito, termo municipal, provincia, caudal (m3/s), salto bruto (m),
potencia (MW), produción estimada (GWh/ano), data de autorización da explotación
parcial ou total (dd/mm/ aaaa), e data fin da concesión (dd/mm/aaaa)? En cales se
iniciaron os expedientes de extinción do dereito e reversión?; de ser o caso, en que
estado de tramitación están?
4.

De ser o caso, quen está a xestionar e como os aproveitamentos
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hidroeléctricos revertidos no ámbito territorial da Demarcación Hidrográfica GalizaCostado-Augas de Galiza? Cales se volveron a conceder, a quen, como e en que
condicións?
5.

Iniciáronse os expedientes de extinción do dereito e reversión das

concesións para aproveitamentos hidroeléctricos no ámbito territorial da Demarcación
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Hidrográfica Galiza-Costado-Augas de Galiza con data de fin de concesión no próximos
tres anos? En caso negativo, por que? En caso afirmativo, en que estado de tramitación
están?
6.

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 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?
En caso afirmativo, para cando?

Santiago de Compostela, 05 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 05/01/2021 11:50:45

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2021 11:50:55

6

25172

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 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 na
Comisión 6ª.

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.

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
REXISTROUmDYlmYeB7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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

Polos motivos expostos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª:

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
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1ª)

Tivo comunicación a Xunta por parte da Confederación

Hidrográfica Miño-Sil dos expedientes de extinción das centrais Enviande,
Castadón-Hervidoiro, Castro Caldelas, e Vilachán?; con que data?; cal foi a súa
manifestación?; en que data?
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2ª)

De non ter recibido a Xunta de Galiza comunicación sobre as

cuestións anteriormente citadas, que actuacións pensa desenvolver a Xunta para
exercer os seus dereitos no procedemento?
3ª)

Ten intención a Xunta de reclamar a xestión das centrais de

Enviande, Castadón-Hervidoiro, Castro Caldelas, e Vilachán, situadas nos
concellos galegos de Chantada, Pereiro de Aguiar, Castro Caldelas, e Oia,
respectivamente?
4ª)

Entende a Xunta que a produción hidroeléctrica das centrais

situadas na Galiza debe ser competencia do seu goberno autónomo?
5ª)

Comparte a Xunta as decisións políticas que minoran os dereitos

das galegas e galegos para subministrar enerxía ao centro do Estado sen que nin
o noso país nin as propias zonas afectadas obteñan compensación ou beneficio
de ningún tipo?
6ª)

Entende a Xunta que Galiza é quen de deseñar e aplicar unha

estratexia enerxética propia, orientada a un aproveitamento endóxeno dos seus
recursos enerxéticos que posibiliten o crecemento económico en sentido amplo,
e supoña progreso social estreitando o vínculo entre enerxía e sociedade?

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
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Santiago de Compostela, 05 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 05/01/2021 11:55:53
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Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 11:55:57
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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 na Comisión 6ª.

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.

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
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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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª:
- Cal é o estado de tramitación de cada un dos seis expedientes de
extinción das concesións hidráulicas citadas?
- De ter finalizado algún, cal foi a súa resolución?; e cal a situación á data
de hoxe da concesión? Ten desenvolto a Xunta de Galiza algunha iniciativa para

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
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o seu aproveitamento público?
- De ter caducado algún dos expedientes sinalados, cal ou cales foron as
causas?; cal a situación á data de hoxe da concesión?
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- Ten constancia o goberno galego das concesións de saltos hidráulicos
que remataron dende 2017, ademais da xa meritadas? De ser a resposta
afirmativa, cales?; tense iniciado o expediente de extinción?; cal é o seu estado
de tramitación?
-Ten constancia o goberno galego das concesións de saltos hidráulicos que
rematan nos vindeiros tres anos? De ser a resposta afirmativa, cales?

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:
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Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 11:58:21

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2021 11:58:24
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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 na
Comisión 6ª.

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 ditos motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª:
1.

Considera a Xunta fulcral e necesario coñecer xa a capacidade existente

resultante do cálculo, así como as consideracións e os criterios técnicos aplicados para a
súa realización polo operador do sistema eléctrico, no caso do nó de transición xusta de
Meirama (550 MW)?; ten feito a Xunta algunha xestión diante do Miteco para
conseguir a meritada información?; de ser o caso, cal ou cales e con que resultados? Ten
coñecemento a Xunta de empresa ou empresas concesionarias de capacidade no citado
nó, en que cantidade e para que plantas de produción de enerxía eléctrica?
2.

Considera a Xunta fulcral e necesario coñecer xa a capacidade existente

resultante do cálculo, así como as consideracións e os criterios técnicos aplicados para a
súa realización polo operador do sistema eléctrico, no caso do nó de transición xusta de
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Pontes de García Rodríguez (1400 MW)?; ten feito a Xunta algunha xestión diante do
Miteco para conseguir a meritada información?; de ser o caso, cal ou cales e con que
resultados? Ten coñecemento a Xunta de empresa ou empresas concesionarias de
capacidade no citado nó, en que cantidade e para que plantas de produción de enerxía
eléctrica?
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3.

Que previsións temporais realiza a Xunta para o inicio dos

procedementos de adxudicación de capacidade de acceso de evacuación nos citados nós
de transición xusta? Considera a Xunta necesario e fulcral a aplicación de requisitos
técnicos, económicos, ambientais e sociais nos meritados procedementos?; de ser o
caso, cales serían?; ten feito a Xunta algunha xestión diante do Miteco para conseguir a
súa aplicación?; de ser o caso, cal ou cales e con que resultados?

Santiago de Compostela, 5 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 05/01/2021 12:02:22

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
REXISTROmBaMO80mt5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 12:02:25
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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 na Comisión 6ª, 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: BOPGDSPGPF1citlct6
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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,
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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
CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
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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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª :
- Que actuacións vai promover o goberno galego para impedir que a
denominada pobreza enerxética aumente radicalmente en Galiza no contexto da covid19?
- Que actuacións vai promover o goberno galego para impedir que o
empeoramento económico traia como consecuencia un aumento das dificultades para
asumir os subministros básicos como a luz, a auga ou o gas?
- Que actuacións vai promover o goberno galego para impedir que a
denominada pobreza enerxética aumente radicalmente no contexto da covid-19?
- Considera o goberno galego suficientes os mecanismos existentes na
actualidade para frear as situacións de precariedade enerxética neste contexto
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socioeconómico?
- Valora a Xunta de Galiza tomar medidas para extender o público albo máis alá
das persoas xa usuarias do bono social estatal?
- Valora o goberno galego a necesidade de demandar unha rebaixa do IVE da
enerxía eléctrica?
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- Dirixiuse ou vaise dirixir o goberno galego a entidades sociais, sindicais,
concellos e outros axentes par acordar medidas ao respecto? E ao goberno central?

Santiago de Compostela, 05 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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 12:04:28

María do Carme González Iglesias na data 05/01/2021 12:04:31

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
REXISTRO314eSF2w35
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2021 12:04:39

Daniel Pérez López na data 05/01/2021 12:04:48
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo, Carme González
Iglesias 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 na Comisión 6ª, 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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
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- 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?
- Cal é a valoración por parte da Xunta de Galiza da situación do Estatuto da
Industria Electrointensiva?
- Foi informado previamente por parte do goberno central do resultado
definitivo?
- Considera suficiente a bonificación das peaxes?
- Considera que están recollidas as características especiais de Galiza que fan
que empresas da nosa industria sexan especialmente dependente do prezo da enerxía?
- Como valora este novo marco en relación con empresas nunha situación
complicada como Alcoa ou Xeal, antiga Ferroatlántica?
- Analizou previamente o goberno galego o contido do Estatuto da Industria
Electrointensiva? A través de que organismos? Valorouno coas principais empresas
electrointensivas galegas? E coa representación das e dos traballadores?
- Ten pensado o goberno galego impulsar algunha mesa de negociación para
reclamar ao central a corrección das cuestións que poidan ser prexudiciais para Galiza?
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- En que medidas de impulso ao sector electrointensivo traballa o goberno
galego após a súa denominación de “estratéxico”? Existe algunha concreción do que iso
significa?
- Como valora o goberno galego o impacto no sector da covid-19?
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Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 05/01/2021 12:07:42

María do Carme González Iglesias na data 05/01/2021 12:07:47

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2021 12:07:54
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Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 12:08:03
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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 na Comisión 3ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Fundación Cipri Gomes é presuntamente unha organización sen ánimo de
lucro cualificada no seu día como de interese deportivo (tal e como se pode constatar na
orde do 4 de xullo do ano 2010) e de interese galego (tal e como se pode comprobar no
DOG do 12 de agosto de 2010 onde se recolle a resolución de 2 de agosto de 2010 pola
que se declara este interese e se ordena a inscrición no rexistro de fundacións de interese
galego.
No ano 2012, o concello de Viana do Bolo, cuxa alcaldía ostentaba o señor
Andrés Montesinos Rodríguez, cedeu a título gratuíto o edificio do antigo instituto
á Fundación “Cipri Gomes” así como o seu polideportivo anexo por un prazo máximo
de trinta anos para destinalo teoricamente a un centro de tecnificación deportiva e
formación ocupacional.
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Pasado o tempo e segundo información pública que consta nos soportes dixitais
da

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, a fundación Cipri Gomes foi

beneficiaria dunha subvención vencellada os programa Leader, que nace co obxectivo
de descentralizar as políticas de desenvolvemento rural e que sexan as poboacións quen
o impulse, cun montante de 199.829,48€ (expediente L12 41300 11 0063).
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O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego presentou unha
proposición non de lei que foi sometida a debate e aprobación por unanimidade,
conmodificacións, na Comisión 3ª celebrada o 8 de setembro de 2017, co seguinte
texto: «O Parlamento galego acorda instar a AGADER, seguindo o Plan de
controis e disposicións do Feader en Galicia, a elaborar e remitir ao Concello de Viana
do Bolo e mais ás partes afectadas unha auditoría sobre a obtención e uso de recursos
públicos ao abeiro do expediente nº L12-413-11-063 para a creación do Centro de
Tecnificación de Actividades Físico-Deportivas de Lecer e Formación instado pola
Fundación Cipri Gomes, no que se avalíe o grao de cumprimento dos servizos
subvencionados e comprometidos para a obtención da cesión gratuíta das
instalación do Concello de Viana do Bolo.»
Nese mesmo ano cómpre lembrar que se ditaminaba, co resultado de condena, o
que se denominou na prensa escrita como “prácticas fraudulentas para subvencionar o
deporte do kickboxing en Ourense no ano 2012”. Desde o acordo do ano 2018 foron
varias as preguntas realizadas en comisión e no ano 2018 a Xunta de Galiza
confirmaba que esta cuestión estaba a ser investigada pola fiscalía.
Finalmente, o 7 de febreiro de 2019 a Comisión 3ª adoptou o seguinte acordo
“O Parlamento acorda instar á Xunta de Galiza a remitir ao Parlamento Galego no
prazo máximo de 15 días toda a documentación referente a todas e cada unha
das axudas,

subvencións ou

convenios de

colaboración entre

as diversas
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consellarías e organismos desta administración e a Fundación Cipri Gomes desde o
ano 2010.”
Desde entón, non recibimos nova información por parte da Xunta de Galiza,
e a realidade é que esta fundación continúa con actividade ao longo do territorio,
particularmente en varios concellos de Ourense.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
3ª:
-Cantas axudas, subvencións ou convenios de colaboración ten subscrito a
Xunta de Galiza coa Fundación Cipri Gomes desde o ano 2010?
-Cantas desde Vicepresidencia? De que montantes? Están debidamente
xustificadas?
-Cantas desde Presidencia? De que montantes? Están debidamente xustificadas?
-Cantas desde a Consellaría de Economía, emprego e industria e as anteriores
consellarías competentes en materia de promoción do emprego? De que montantes?
Están debidamente xustificadas?
-Que actuacións levou a cabo o goberno galego para a toma en consideración e
cumprimento por parte de Agader do acordo emanado da Cámara galega?
-Por que medios e en que datas se tratou esta cuestión?
-Ten constancia a Xunta de Galiza de se a Fundación Cipri Gomes de Viana do
Bolo cumpre coas funcións comprometidas para a obtención de recursos económicos a
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través da Agader e os fondos Leader?
-Ten coñecemento o goberno galego das prácticas fraudulentas para
subvencionar o deporte do kickboxing en Ourense no ano 2012 polas que foi condenado
o señor Cipriano Augusto Gomes, presidente da Fundación Cipri Gomes?
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-Ten avaliado se a xestión de fondos públicos desta entidade cumpre coas
garantías esixíbeis?
-Considera que debería retirárselle a condición de interese galego?
-Ten esta fundación a documentación económica de cotas e taxas ao día
respecto do ano 2017? e 2018? e 2019?
-Coñece o goberno galego en que situación está o proceso da fiscalía?
Interesouse por isto dalgunha maneira?

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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Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 12:14:58

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2021 12:15:02
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Daniel Pérez López na data 05/01/2021 12:15:11
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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 na Comisión 3ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado mes de xullo de 2019 o Consello de Contas remitía ao Parlamento
Galego e, por extensión, á sociedade galega o resultado de diferentes informes. Entre
eles atopábase o Informe relativo aos Procesos de extinción de entidades dependentes da
Comunidade para o período 2010-2016
Este informe, tal e como sinala na súa memoria, ten por obxecto “a análise dos
procesos de extinción das entidades dependentes da Comunidade Autónoma de Galiza
como consecuencia da reestruturación do sector público”. Neste informe sinálanse
numerosas salvedades e reparos como resultado da fiscalización efectuada e dise
literalmente que se puxeron “de manifesto as limitacións ao alcance do traballo e os
incumprimentos da normativa aplicable ao proceso de extinción de entes dependentes
da Comunidade Autónoma, durante os exercicios 2010 a 2016” sinalando defectos
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como que “a Xunta de Galiza non puxo en marcha o rexistro de entidades del sector
público da Comunidade Autónoma previsto na Lei 16/2010, de 17 de decembro, de
organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico”
ou que “As contas anuais de 16 das 75 entidades extinguidas non se renderon ao
Consello de Contas”.
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O informe recolle tamén conclusións que dan por fracasadas, do punto de vista
política, as afirmacións falaces dos inicios de Núñez Feijóo ao fronte da Xunta de
Galiza referentes a rematar con “chiringuitos” xa que evidencian, por exemplo, que o
aforro foi mínimo xa que as entidades eliminadas non tiñan un gran peso económico ou
que “A aposta polo modelo de Axencia, que se afasta do camiño seguido pola
Administración central e por outras Comunidades Autónomas, está a ter unha eficacia
limitada.”
Así mesmo, respecto do persoal, as conclusións do Consello de Contas son
demoledoras xa que sinala como “en moitos casos non cumpriron os principios de
igualdade, mérito e capacidade. As diferenzas son especialmente relevantes na Axencia
de Turismo e xeran desigualdades retributivas significativas non xustificadas nos postos
de traballo e impide a consecución dunha xestión do persoal xusta e eficiente.”
Finalmente, entre as cuestións máis relevantes do informe podemos sinalar que
certifica a falta de transparencia do goberno da Xunta de Galiza, xa que se fai eco o
Consello de Contas dunha situación que ten denunciado a oposición reiteradamente “Os
plans de racionalización aprobados pola Xunta non foron obxecto de publicación.
Tampouco se publicaron os informes nos que se avalía o seu grao de realización
(informes de seguimento) ata que, en virtude das recomendacións formuladas polo
Consello de Contas, a Xunta de Galicia publicou en 2018 no seu portal de transparencia
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un informe resumo dos procesos de reordenación ”

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral Comisión 3ª:
Que valoración fai a Xunta de Galiza do informe relativo aos Procesos de
extinción de entidades dependentes da Comunidade para o período 2010-2016?
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Como xustifica a Xunta de Galiza non ter posto en marcha en tempo e forma o
rexistro de entidades del sector público da Comunidade Autónoma previsto na Lei
16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral
e do sector público autonómico?
E como xustifica o goberno galego que as contas anuais de 16 das 75 entidades
extinguidas non renderan contas ao Consello?
E como explica que a asunción pola Axencia de Turismo do inmobilizado de
Turgalicia e do Consorcio Instituto de Estudios Turísticos non estea reflectida
contablemente nin conste a acta de cesión dos bens?
Vai depurar o goberno galego responsabilidades políticas por esta mala
planificación e xestión?
Como valora o goberno galego que o seu mantra de “acabar con chiringuitos”
estea botado por terra unha década despois de facerse presidente da Xunta de Galiza
Núñez Feijóo?
Que vai facer o goberno galego para que a administración que dirixe deixe de
incumprir na súa política de persoal os principios de igualdade, mérito e capacidade?
Despois deste informe, vai reformar a Xunta de Galiza por fin o funcionamento
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do IGAPE?

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 05/01/2021 12:17:08

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2021 12:17:12
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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 na Comisión 3ª.

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:
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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.

1

25202

OFICINA PARLAMENTAR

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

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
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que contribúan a evitalo.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
3ª:
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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?
Cales son as razóns para terse demorado no compromiso de traballar o goberno
galego para 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? Encetou estas tarefas? A través de que organismos? Con que
resultado?
Designou xa a Xunta de Galiza unha comisión responsábel do seguimento do
proceso e da avaliación periódica na que obrigatoriamente estea incorporada unha
persoa representante da Secretaría Xeral de Igualdade? Ten valorado como o vai facer?
E en que prazos?
Vai impulsar o goberno galego accións para Garantir un grupo técnico
multidisciplinar para fornecer a asistencia técnica especializada que precisen as áreas de
goberno? De que forma?
Que planificación ten o goberno respecto de remitir á Cámara Galega un
informe anual sobre estas cuestións?
Ten avaliado o goberno galego a capacidade do marco legal sobre contratación
pública para impulsar o estabelecemento de cláusulas de igualdade?
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Ten contrastado a Xunta de Galiza experiencias doutros gobernos nesta liña?
Con que resultado?
Por que non dá resultado a guía para unha contratación pública socialmente
responsable? Considera que ten suficiente perspectiva de xénero?
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No Decreto en materia de igualdade faise algunha referencia como no artigo 67
que dá preferencia na adxudicación dos contratos da Comunidade Autonoma ás
empresas que teñan implantado un plan de igualdade, como valora o seu cumprimento?
Vai converter o goberno galego a crise da covid nunha desculpa para non levar a
cabo estes compromisos?

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 12:19:46
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Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2021 12:19:49

Daniel Pérez López na data 05/01/2021 12:19:59
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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 na Comisión 3ª, 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
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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 todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
3ª:
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?
Considera o goberno galego que foi un lastre na crise do coronavirus a falta de
capacidade de decisión sobre o destino dos nosos recursos económicos? Que fixo para
superar esta situación?
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Considera a Xunta de Galiza que foi un erro contribuír a que após 2014 non se
renegociara un novo sistema de fincanciamento?
Cre o goberno galego que foron positivo os resultados do sistema de réxime
común para Galiza? Como valora os recursos perdidos?
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Recoñece o goberno galego que o actual sistema infrafinancia os servizos
públicos que nos corresponde desenvolver como país, especialmente a sanidade?

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 05/01/2021 12:22:30

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2021 12:22:33
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Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 12:22:41
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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 na Comisión 3ª, 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
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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

25209

OFICINA PARLAMENTAR

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

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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
3ª:
-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?
-Considera o goberno galego que está garantido o tratamento igualitario e
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homoxéneo para a tributación das pensións das e dos emigrantes retornados a Galiza?
-Que actuacións levou o goberno galego para cumprir os acordos plenarios
existentes a respecto das problemáticas das e dos retornados?
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-Que medidas ten demandado o goberno galego para a homologación de oficio
o recoñecemento de oficio das pensións de invalidez, recoñecidas nos países de
procedencia coa finalidade de acreditar a exención na tributación destas pensións?
- Considera o goberno galego que ten feito o suficiente para demandar o reforzo
daqueles organismos vinculados á seguridade social e á acreditación de invalidez neste
momento no que no ámbito xudicial están a desestimar boa parte das reclamacións dos
colectivos no tocante ás pensións de invalidez?

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

Asinado dixitalmente por:
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Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 12:28:34

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2021 12:28:38

Daniel Pérez López na data 05/01/2021 12:28:48

4

25212

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 na Comisión 3ª, 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 coxuntura 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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª:
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?
Considera o goberno galego que ten acertado coa súa política demográfica?
Que correccións aplicará após a crise do coronavirus para que a mesma non
acelere o proceso de perda de poboación tan drástico que se prevé para o noso país?
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Considera o goberno galego que ten suficientemente avaliado canto do
envellecemento da poboación galega se debe á perda de poboación nova e en idade de
se reproducir, nomeadamente durante os anos máis intensos da crise?

2

25214

OFICINA PARLAMENTAR

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

Cales son as razóns da falta de aplicación de políticas ambiciosas para o seu
retorno? Vai repetir os esquemas nesta nova recesión?
Cales son as razóns de que o goberno do Partido Popular non leve a cambio un
cambio de políticas económicas para evitar a perda de poboación?
Cales son as razóns de que o goberno galego non aplique políticas
compensatorias nesta materia para Lugo e Ourense?
Como valora o goberno galego as proxeccións elaboradas polo INE? Que
estudos propios pensa desenvolver?

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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Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 05/01/2021 12:33:28

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2021 12:33:32
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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 na Comisión 3ª.

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
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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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª:
Que actuacións vai desenvolver a Xunta de Galiza para erradicar a fenda
salarial e impedir o seu aumento co contexto da Galiza covid?
Que valoración fai o goberno galego respecto dos datos existentes sobre a fenda
salarial?
Cal considera o goberno galego que é a afectación á economía galega?
Ten avaliado a Xunta de Galiza cal vai ser o impacto da crise da covid-19 na
fenda salarial e na desigualdade laboral das mulleres?
Valora o goberno galego a realización dunha auditoría do cumprimento da
lexislación en materia de igualdade na administración pública e nas contratacións
públicas que dela dependen?
Que medidas vai desenvolver o goberno galego para deixar de incumprir os
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acordos plenarios que buscan atallar a prevalencia da fenda salarial?

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 B.N.G.

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 12:35:00

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2021 12:35:04
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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 na Comisión 3ª.

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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
comisión 3ª:
Vai asumir a Xunta de Galiza algunha responsabilidade no proceso de fusión
das caixas favorecendo asemade a súa investigación?
Que valoración lle merece á Xunta de Galiza o auto coñecido o pasado 6 de
outubro de 2020?
Coñece os informes do Banco de España aos que se refiren as informacións
xornalísticas?
Considera o goberno galego que se debera dar remate aos traballos de
investigación do acontecido respecto das caixas?
Cre que acertou o goberno galego ao acelerar a fusión das caixas sen as debidas
garantías?

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
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Que repercusión tiveron as súas decisións políticas no esfarelamento do sistema
financeiro galego?
Considera que as e os galegos deben saber o custo real deste proceso? Que fai a
Xunta para favorecer que así sexa?
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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.

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 05/01/2021 12:39:14

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2021 12:39:18
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Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 12:39:27
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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 na Comisión 3ª.

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 formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 3ª:
Como valora a Xunta de Galiza a situación e evolución das pensións galegas?
Que impacto ten na economía galega a baixa contía das pensións galegas?
Que valoración lle merece ao goberno galego que o noso país teña as segundas
pensións máis baixas de todo o Estado?
Considera o goberno galego que as e os pensionistas do noso país teñen de
CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
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media uns recursos adecuados para ter unha vellez digna?
Cal é a valoración da Xunta de Galiza da fenda de xénero existente nas pensións
galegas? Que vai facer para que esta situación se corrixa?
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Considera a Xunta de Galiza que nesta nova recesión as pensións dos nosos
maiores poderán ser un sustento familiar importante, como aconteceu no marco da crise
de 2008?
Considera a Xunta de Galiza que é necesaria algunha reforma do sistema de
pensións? En que sentido? Ten avanzado algunha proposta?
Que posición vai defender a Xunta de Galiza diante dun hipotético intento de
atrasar a idade de xubilación? E de transformar o sistema público de pensións?
Considera adecuado a Xunta de Galiza que a condicionalidade dos fondos
europeos poida afectar ás pensións galegas?
Valora a Xunta de Galiza incrementa a súa achega ás pensións non
contributivas? Cales son as razóns?
Considera a Xunta de Galiza que nunha hipotética reforma do sistema de
pensións debera incluírse a fixación por lei da pensión mínima igual ao Salario Mínimo
Interprofesional (que debera estar no 60% do salario medio)? e a revalorización anual
como mínimo co IPC?
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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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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 na Comisión 3ª.

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

1

25228

OFICINA PARLAMENTAR

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

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 formúlanse as seguintes preguntas para
resposta oral na Comisión 3ª:
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?
En que data e de que forma foi presentada?
Cales son as razóns de non remitir copia ao Parlamento Galego?
Considera o goberno galego que é posible que por unha vía de negociación
política, se resolva esta cuestión para poder empregar estes recursos na recuperación das
consecuencias da covid-19?
Asume o goberno galego que fracasou á hora de reclamar incentivos polo
cumprimento das regras de déficit e que os anuncios do goberno Rajoy buscaban
CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
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exclusivamente unha coartada política para os seus recortes?
Que actuacións valora o goberno galego para evitar futuras deslealdades por
parte do goberno español?
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Considera a Xunta necesaria algunha reforma do sistema de recadación e xestión
do IVE?
E do sistema de financiamento?

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.

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 05/01/2021 12:46:32

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2021 12:46:36
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Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 12:46:46
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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 na Comisión 3ª, 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 formúlanse as seguintes preguntas para
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resposta oral na Comisión 3ª:
- Vai defender a Xunta de Galiza criterios específicos para que se teñan en conta
para o reparto dos fondos europeos da covid-19?
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- Vai defender a Xunta de Galiza diante do goberno central e das institucións
europeas a xestión directa dos fondos europeos da covid-19? De que maneira e con que
resultado?
- Vai defender a Xunta de Galiza que exista un reparto territorializado dos
fondos europeos da covid-19? De que forma?
- Con quen ten consensuado o goberno galego a concreción dos proxectos
europeos anunciados polo Presidente da Xunta? Porque non se trasladaron ao
Parlamento Galego? E a institucións coma o CES? Porque non contactou cos axentes
sociais?
- Que ten feito o goberno galego para que Galiza non saia prexudicada pola
perda de fondos tradicionais que nesta etapa van ser recortados? Con que resultado?

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
REXISTROi8fjxqXZI8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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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 na Comisión 3ª.

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: BOPGDSPGPF1citlct6
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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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
3ª:
- Ten avaliado o goberno galego o impacto económico do prezo da enerxía nas
economías familiares galegas?
- E nas empresariais? E, máis concretamente, no sector das e dos autónomos?
-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?
-Ten demandado ou vai demandar a Xunta de Galiza algunha medida fiscal por
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parte do goberno estatal de cara a abaratar a factura da electricidade?
Que valoración fai o Goberno galego da composición do prezo da electricidade?
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-Considera xustificábel a Xunta de Galiza que os galegos e galegas deban pagar
no seu recibo de electricidade o imposto especial de electricidade para alén do IVE
correspondente?
-Vai mudar o goberno a súa propia política fiscal canto á enerxía, vistas as
consecuencias para os e as consumidoras?
-Debe pagar máis Galiza por ser produtora? Debera ser beneficiada por ser
produtora?

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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Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 05/01/2021 12:52:30

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2021 12:52:33
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Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 12:52:46
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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 na Comisión 3ª, 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: BOPGDSPGPF1citlct6
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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: BOPGDSPGPF1citlct6
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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
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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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª :
- Como valora a Xunta de Galiza as repercusións para Galiza da escalada de
fusións bancarias no contexto covid-19?
- Ten avaliado ou vai avaliar a Xunta de Galiza a posíbel fusión entre Caixabank
e Bankia e as súas repercusións para Galiza?
- E respecto da posíbel fusión entre o BBVA e o Sabadell?
- Considera a Xunta de Galiza que isto terá repercusións en materia de emprego?
- E canto a posíbeis reducións de oficinas? e caixeiros?
- Que valoración fai respecto dos índices de concentración bancaria no noso
país? E respecto a afectación en materia de emprego, consumo e rede de oficinas?
- Valora a Xunta de Galiza impulsar novos informes e estudos respecto das
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consecuencias para o noso país da evolución do mercado financeiro?
- Considera a Xunta de Galiza que o mercado financeiro galego pode
considerarse un oligopolio?
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- Considera a Xunta de Galiza a concentración bancaria – e polo tanto a
redución da oferta- que se está a producir é beneficioso para as persoas usuarias de
servizos financeiros?
- A que cre a Xunta de Galiza que é debida a grande concentración de entidades
financeiras en Galiza?
- Considera a Xunta de Galiza de xeito positivo os efectos da reestruturación
bancaria?
- É consciente a Xunta de Galiza da perda de empregos que ten experimentado o
sector? Como prevé a súa evolución?
- Vai impulsar a Xunta de Galiza a banca pública galega ou novas fórmulas de
participación pública, reformulando instrumentos de crédito?
- Considera a Xunta de Galiza necesario adoptar as medidas necesarias para que
o aforro galego reverta en crédito e investimento no noso país?

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 12:55:05

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2021 12:55:08
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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 na Comisión 3ª, 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
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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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
3ª:
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Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para pór freo ás graves
consecuencias graves consecuencias a nivel laboral, social e económico da
reestruturación financeira e do ERE do Santander?
Ten avaliado a Xunta de Galiza as repercusións laborais do proceso de
reestruturación financeira en xeral e do ERE do Santander en particular?
3
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Ten avaliado a Xunta de Galiza as repercusións sociais do proceso de
reestruturación financeira en xeral e do ERE do Santander en particular?
Ten avaliado a Xunta de Galiza as repercusións económicas do proceso de
reestruturación financeira en xeral e do ERE do Santander en particular?
Tense dirixido o goberno galego ás entidades bancarias para abordar esta
cuestión? E ao Banco Santander en particular? De que forma e con que resultado?
Tense dirixido o goberno galego ás forzas sindicais das entidades bancarias do
noso país, e do Santander en particular, para abordar esta cuestión?
Que valoración fai o goberno galego do momento de mundanzas no escenario
financeiro que estamos a vivir?
Preocúpalle ao goberno galego o resultado en termos de emprego e entidades
dos procesos de compravenda do Popular e do Pastor? Que valoración fai?
Preocúpalle ao goberno galego a exclusión financeira? Que medidas impulsou
ou vai impulsar?
Preocúpalle ao goberno galego a desaparición do músculo financeiro galego?
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Asume a súa parte de responsabilidade?

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Ramón Fernández Alfonzo
4
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Daniel Pérez López
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 05/01/2021 12:57:53

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/01/2021 12:57:57
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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 na Comisión 5ª, 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.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
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OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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Cal é o numero de consultas ou citas de traumatoloxía pediatría adiadas nos dous
últimos trimestres de 2020?
Cal é a razón pola que se procedeu ao adiamento da data fixada para revisións na
unidade de traumatoloxía pediátrica?
Con que periodicidade é preciso controlar a evolución da desviación de columna
en rapaces e rapazas de entre 8 e 18 anos?
A falla de control na evolución da escoliose en menores pode limitar a
corrección da desviación de columna á intervención cirúrxica?
Cantos procedementos

disciplinarios e de responsabilidade patrimonial

incoáronse nos anos 2019 e 2020 por eivas no funcionamento na unidade de
traumatoloxía pediátrica?

Santiago de Compostela, 05 de xaneiro de 2021

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

Parlamento de Galiza
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Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 05/01/2021 13:55:05

Iria Carreira Pazos na data 05/01/2021 13:55:08

Noa Presas Bergantiños na data 05/01/2021 13:55:18
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 05/01/2021 13:55:26
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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 Comisión 6.ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.
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.
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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.
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
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empregue eses recursos estatais en apoiar e dinamizar o pequeno e mediano
comercio da nosa comunidade autónoma.
Polo exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Considera a Xunta de Galicia que está a dar unha resposta axeitada ás
necesidades do sector do pequeno e mediano comercio da Comunidade
Autónoma de Galicia?
2. Que criterios está a empregar o Goberno galego para distribuír os fondos
que o Goberno do Estado lle ten transferido á Xunta de Galicia para
garantir o mantemento do pequeno e mediano comercio na Comunidade
Autónoma de Galicia?
3. Cal foi o destino, desglosado por sectores, provincias, e concellos, así
como relación completa das persoas beneficiarias dos mesmos, dos fondos
remitidos polo goberno do Estado para axudas ao pequeno e mediano
comercio local?
4. Ten feito unha valoración do impacto da crise orixina pola pandemia da
COVID-19 sobre o pequeno e mediano comercio da Comunidade
Autónoma de Galicia?
5. Cales foron as distintas medidas que, con fondos propios, leva adoptado a
Xunta de Galicia para reducir ao máximo posible ese impacto? Sinalar as
partidas e desglosar por sectores, provincias e concellos, así como a
relación completa das persoas beneficiarias das mesmas.
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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:
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María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 17:28:43
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Martín Seco García na data 02/01/2021 17:28:50
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Martín Seco García, Pablo Arangüena
Fernández, Paloma Castro Rey 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 na
Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
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 os deputados que asinan formulan as seguintes preguntas
para o seu debate en Comisión:
1. Cales foron os criterios empregados pola Axencia Turismo de Galicia para
establecer os convenios de colaboración con determinados concellos
galegos durante a X Lexislatura?
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2. Vai a Consellería de Cultura e Turismo publicar no prazo máximo de tres
meses a totalidade dos convenios asinados pola Axencia Turismo de
Galicia con determinados concellos galegos na X lexislatura con indicación
do nome do concello e a contía total recibida por cada un a través destes
convenios?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Pablo Arangüena Fernández
Paloma Castro Rey
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 17:30:46
Martín Seco García na data 02/01/2021 17:30:54
Pablo Arangüena Fernández na data 02/01/2021 17:31:04
Paloma Castro Rey na data 02/01/2021 17:31:14
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/01/2021 17:31:22
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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
Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cando se van facer accesibles para persoas en cadeiras de rodas os
albergues da rede pública da Xunta de Galicia?
2. Canto orzamento se vai inverter nestes albergue para facelos accesibles?

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 17:35:50
Noa Susana Díaz Varela na data 02/01/2021 17:35:58
Martín Seco García na data 02/01/2021 17:36:09
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Marina Ortega Otero na data 02/01/2021 17:36:20
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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
Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
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.
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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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten planificado a Xunta de Galicia algunha actuación importante para o
Albergue de Arca no concello de O Pino? Se é o caso, está redactado o
proxecto?
2. Cal, ou cales, son as obras que se van a levar a cabo? Cal é o orzamento?
3. Para cando está prevista a licitación das obras?
4. É consciente a Xunta de Galicia que o Albergue de peregrinos de Arca
non conta cun acceso axeitado para os e as peregrinas con mobilidade
reducida?
5. Non cre a Xunta de Galicia que nesta época de pandemia, onde o albergue
permanece pechado, sería un bo momento para levar a cabo as actuacións
de cara ao Xacobeo 2021?

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
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 17:34:43
Noa Susana Díaz Varela na data 02/01/2021 17:34:51
Martín Seco García na data 02/01/2021 17:35:04
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Marina Ortega Otero na data 02/01/2021 17:35:17
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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
Comisión 4.ª, Educación e Cultura.
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
as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten previsto compensar a Xunta de Galicia o sobre custe que ten o
Concello de Vilaboa neste inicio de curso escolar?
2. Vai a destinar a Consellería de Educación unha partida orzamentaria para o
arranxo das fiestras no CPI O Toural, tal e como se vén solicitando
repetidamente, tanto polo propio Concello como pola comunidade
educativa?

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 17:42:48
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 02/01/2021 17:42:54
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Noa Susana Díaz Varela na data 02/01/2021 17:43:05
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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 Comisión 6.ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.
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.

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
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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
as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. A Xunta de Galicia vai dotar dunha partida orzamentaria ao Concello de
Vilaboa para mellorar a afluencia do turismo na súa vila?
2. A Consellería de Turismo limpará e mellorará a sinalización do Camiño de
Santiago portugués o seu paso pola vila de Vilaboa?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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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 17:44:17
Martín Seco García na data 02/01/2021 17:44:24
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
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
as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
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1. Que medidas considera a Xunta de Galicia necesarias tomar para mellorar a
atención de pediatría dos cativos e cativas de Vigo?
2. Vai a Xunta de Galicia a implantar outro sistema para comunicar os
resultados dos PCR ás familias?
3. Que valoración fai a Xunta de Galicia da situación actual da asistencia
sanitaria en pediatría na cidade de Vigo?
4. Que valoración fai a Xunta de Galicia da situación actual da asistencia
sanitaria do colapso da atención primaria na cidade de Vigo?

Pazo do Parlamento, 5 xaneiro do 2021
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 17:46:51
María Isaura Abelairas Rodríguez na data 02/01/2021 17:46:59
Julio Torrado Quintela na data 02/01/2021 17:47:10
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Marina Ortega Otero na data 02/01/2021 17:47:19
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:

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

Pazo do Parlamento, 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 17:51:22
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María Isaura Abelairas Rodríguez na data 02/01/2021 17:51:29
Julio Torrado Quintela na data 02/01/2021 17:51:39
Marina Ortega Otero na data 02/01/2021 17:51:45
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Martín Seco 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 Comisión 6.ª, Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo.
É imprescindible avanzar cara novas vías de actuación na política industrial,
especialmente no contexto actual de fraxilidade crecente da economía
internacional. As expectativas para o ano actual e os 2021 e 2022, falan dunha
ralentización do crecemento moi importante debida á pandemia do da Covid-19.
É imprescindible mellorar a eficiencia das políticas de I+D+i, de apoio ao
emprendemento, e do estímulo ao cambio organizativo e á modernización
tecnolóxica e de infraestruturas.
É imprescindible un maior esforzo económico, pero este ten que vir acompañado
dos obxectivos de minimizar as barreiras ao crecemento e de mellorar a
produtividade do tecido industrial, non so dos sectores industriais máis intensivos
en coñecemento, senón tamén dos sectores industriais maduros.
É preciso establecer unha política industrial realista e con visión de futuro, que
permita que Galicia teña a oportunidade de gañar o seu futuro no escenario da
industria 4.0.
O Plan Galicia Innova 2020 da Xunta de Galicia tiña como parte dos seus
obxectivos consolidar a Galicia como territorio innovador para mellorar a
competitividade das empresas, favorecer o crecemento sostible e xerar postos de
traballo de calidade
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Para conseguir eses obxectivos o plan pretendía:
1. Incrementar nun 11 % o persoal empregado en actividades de I+D con
respecto a 2016.
2. Aumentar nun 15 % o número de empresas con actividades innovadoras
con respecto as 2016.
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3. Sumar un 20 % máis ao gasto empresarial en actividades innovadoras
respecto a 2016
4. Incrementar nun 15 % o volume de negocio por produtos novos ou
mellorados respecto ás 2016.
5. Acadar o 1,7 % de gasto sobre o PIB.
O Plan Galicia Innova 2020 da Xunta de Galicia non cumpriu ningún dos seus
obxectivos, resulta insuficiente e carece de contido á altura dos retos do sector. A
investigación, o desenvolvemento e a innovación teñen que ser un sector
estratéxico para as políticas públicas da Xunta de Galicia ante esta crise sanitaria
e económica que estamos a vivir.
O Grupo Parlamentario Socialista demanda á Xunta de Galicia a que aposte por
unha I+D+i reforzada e orientada aos resultados, atendendo en prioridade ás
actividades cunha base de coñecemento común de certa intensidade, fortalecendo
o sistema de ciencia e tecnoloxía, incrementando as aportacións públicas ao
mesmo.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. A Xunta de Galicia vai elaborar un ambicioso e novo plan galego de I+D+i
no prazo da lexislatura e cunha maior dotación orzamentaria que nos
permita duplicar o gasto en Investigación, Desenvolvemento e Innovación
para situar a Galicia na media española?
2. A Xunta de Galicia incrementou nun 11 % o persoal empregado en
actividades de I+D con respecto a 2016?
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3. A Axencia Galega de Innovación (GAIN) aumentou nun 15 % o número de
empresas con actividades innovadoras con respecto as de 2016?
4. A Xunta de Galicia sumou un 20 % máis ao gasto empresarial en
actividades innovadoras respecto a 2016?
5. O Goberno autonómico incrementou nun 15 % o volume de negocio por
produtos novos ou mellorados respecto as de 2016?
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6. O Goberno autonómico acadou o 1,7 % de gasto sobre o PIB como era o
seu obxectivo no Plan Galicia Innova 2020?
7. Cal foi o grado de execución do Plan Galicia Innova 2020 da Xunta de
Galicia?
Pazo do Parlamento, 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 17:56:41
Martín Seco García na data 02/01/2021 17:56:48

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
REXISTRO70G1IH4kg0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Paloma Castro Rey na data 02/01/2021 17:57:02
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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
Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
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 Comisión:
A Xunta de Galicia vai impulsar medidas de apoio para que Galicia non se quede
fora en sectores de tecnoloxía punteiros como a robotización, a intelixencia
artificial, a computación na nube, os macrodatos ou o despregamento do 5G?

Pazo do Parlamento, 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 17:58:13
Martín Seco García na data 02/01/2021 17:58:21
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Paloma Castro Rey na data 02/01/2021 17:58:36
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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
Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
É imprescindible avanzar cara novas vías de actuación na política industrial,
especialmente no contexto actual de fraxilidade crecente da economía
internacional. As expectativas para o ano actual e os 2021 e 2022, falan dunha
ralentización do crecemento moi importante debida á pandemia da Covid-19.

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

e

as

tecnoloxías

sustentables,

motores

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 18:02:02
Martín Seco García na data 02/01/2021 18:02:09
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Paloma Castro Rey na data 02/01/2021 18:02:22
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da

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 Comisión 6.ª, Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo.
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 covid-
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19 os peregrinos e peregrinas teñen que efectuar a súa reserva online nunha
plataforma dos albergues públicos do Camiño de Santiago.
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. A Xunta de Galicia vai abrir todos os albergues públicos no ano 2021
como ano Xacobeo?
2. Que medidas considera a Xunta de Galicia necesarias tomar debido á
pandemia da covid-19 para o correcto funcionamento dos albergues
públicos no Xacobeo 2021?
3. Pode A Xunta de Galicia informar neste período de sesións se os peregrinos
e peregrinas van ter que reservar praza nos albergues públicos no ano
Xacobeo 2021?
4. Que valoración fai a Xunta de Galicia da situación actual dos albergues
privados?
5. Cando van recibir os albergues privados as axudas, ás que se puideron
acoller, como a de reactiva o turismo e o cheque dixitalización covid-19?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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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 18:04:40
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Martín Seco García na data 02/01/2021 18:04:47
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Noa Susana Díaz Varela na data 02/01/2021 18:05:00
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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
Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Vai garantir a Xunta de Galicia axudas ao Ifevi para que poida facer fronte
aos gastos fixos que segue a ter, a pesar de estar pechado?
2. Ten pensado o Goberno galego redefinir a actividade do Ifevi mentres dure
a crise sanitaria provocada pola covid-19?
3. Vai dar explicacións a Xunta de Galicia de canto tempo se vai manter
pechado o Ifevi? Que medidas se van tomar?

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 18:07:13
María Isaura Abelairas Rodríguez na data 02/01/2021 18:07:19
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Martín Seco García na data 02/01/2021 18:07:29
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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
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
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
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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
as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:

1. 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?
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2. Ten pensado a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade remitir de forma
urxente o convenio da estrada PO-363 ao Concello de Redondela?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Patricia Otero Rodríguez
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 18:08:32
Patricia Otero Rodríguez na data 02/01/2021 18:08:38
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 02/01/2021 18:08:48
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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 Comisión 6.ª, Industria,
Enerxía, Comercio e Turismo.
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.
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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.
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. 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?
2. 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 para estudar a estratexia a seguir no
sector turístico nos anos 2021-2022?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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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

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 18:12:41
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Martín Seco García na data 02/01/2021 18:12:48
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/01/2021 18:12:58
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 02/01/2021 18:13:12

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
REXISTRO8f5tJYiBs5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Noa Susana Díaz Varela na data 02/01/2021 18:13:24
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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 Comisión 6.ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.
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
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do sector do comercio, este dato pon de manifesto polo que esta a pasar o
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. 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?
2. Goberno autonómico ten pensado promocionar ao pequeno e mediano
comercio cun maior número de campañas de apoio a este sector,
especialmente cara á campaña de Nadal, neste período de sesións?
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:

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
REXISTROzJSQqp9bZ9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 18:15:43
Martín Seco García na data 02/01/2021 18:15:48
Juan Carlos Francisco Rivera na data 02/01/2021 18:16:01
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/01/2021 18:16:12
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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
Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
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.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. En que se ten materializado as axudas anunciadas pola directora xeral de
Comercio ao pequeno e mediano comercio de Vigo?
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2. Cales foron as persoas beneficiarias destas axudas e cales os criterios de
adxudicación de ditas axudas?
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 18:19:42
María Isaura Abelairas Rodríguez na data 02/01/2021 18:19:48
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Martín Seco García na data 02/01/2021 18:19:57
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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
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
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.
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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.

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
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 18:21:15
Julio Torrado Quintela na data 02/01/2021 18:21:24
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Marina Ortega Otero na data 02/01/2021 18:21:32
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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 Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e
Interior.
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.

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
REXISTRO5EwwH4sSw7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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
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as datas de inicio de competición e, en consecuencia, planificar axeitadamente a pretempada 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 Comisión:
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

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
REXISTRO5EwwH4sSw7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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 20:29:58
Julio Torrado Quintela na data 02/01/2021 20:30:09
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Pablo Arangüena Fernández na data 02/01/2021 20:30:17
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Paloma Castro Rey na data 02/01/2021 20:30:34
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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 Comisión 3.ª, Economía,
Facenda e Orzamentos.
A vixente crise sanitaria provocada pola COVID-19, anexou de xeito indefectible
unha crise económica de efectos e consecuencias sen precedentes no período de
entre-guerras. Na actual crise, a acción pública, masiva e precisa se torna
absolutamente fundamental, sen que hoxe sexa discutible, nin tan sequera polos
conservadores máis recalcitrantes, o papel decisivo que deben abandeirar os
poderes públicos coa inxección inxente de fondos e recursos na economía real.
Nunha situación coma a que estamos a vivir, sen intervención pública os
mercados no poderían reaccionar, nin os mercados reais, nin os mercados
financeiros.
A crise económica xerada pola COVID-19 é brutal, tanto de oferta, coa caída da
produción, como especialmente de demanda, cunha diminución da renda
dispoñible a curto e medio prazo moi severa a consecuencia do peche de
negocios, caída de vendas, perda de empregos, ERTES e demais.
Asemade, a crise tamén afecta os circuítos financeiros, esenciais para manter a
liquidez das empresas e negocios.
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É verdade que diante dunha crise sanitaria (incerta no tempo) a solucións a crise
económica son igualmente complexas. Ninguén ten un manual para actuar diante
deste tipo de situacións sen precedentes.
Con todo, debemos salientar o papel xogado pola UE, como unha unidade de
solidariedade e apoio mutuo, activando recursos e instrumentos xa existentes, ou
creando outros ex novo como o SURE ou CRII, flexibilizando o Pacto de
estabilidade e crecemento, ou mesmamente mudando o orzamento europeo para
facer fronte a crise.
A crise xerou determinadas certezas, tamén en Galicia: caída da actividade
económica e do emprego (caída do PIB en Galicia entre 8,5 % e 12,7 % , segundo
o Foro Económico de Galicia, que pode chegar o 18,9 % en caso dun segundo
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confinamento), e a afectación intensa en Galicia de sectores coma o turismo,
comercio, hostalería, ocio e a industria ligada ao sector cultural especialmente,
cunha menor intensidade na industria, e mantendo o sector agro-alimentario un
nivel mínimo de efectación.
Diante desta situación, para o conxunto do estado, o Goberno presidido por Pedro
Sánchez comprometeu a mobilización de 200 mil millóns de euros (20 % do
PIB), dos que o 58,5 % serán achegados directamente polo sector público. Un
compromiso de investimento público, nunca coñecido.
Neste contexto, Galicia participará no reparto dun fondo de 2.800 millóns
dedicados a fortalecer a sanidade, un fondo de 600 millóns para financiar as
prestacións sociais nas comunidades autónomas, e nun fondo extraordinario de
16 mil millóns dedicado a paliar as consecuencias da crise e dos custes adicionais
da pandemia. Dentro deste último fondo, Galicia participará no reparto dun tramo
de 2000 millóns dedicados a fortalecer e mellorar o sistema educativo, a pesar de
que o Sr. presidente da Xunta de Galicia teña manifestado o seu rexeitamento a
que eses fondos sexan investidos en educación.
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A maiores, os fondos que proveñen do Estado – 300 millóns mensuais permitiron sufragar prestacións en Galicia, que afectaron a máis de 272.000
galegos e galegas a través dos ERTES, e máis de 68.000 autónomos/as que viron
reducida a súa actividade ou mesmamente tiveron que pechar o seu negocio. E
dicir, practicamente o 25 % dos asalariados e das asalariadas e unha proporción
similar das persoas autónomas obtiveron unha prestación extraordinaria do
Estado. Si a estas prestacións extraordinarias, lle engadimos as prestacións
ordinarias (pensións, subsidios desemprego, salarios de persoas funcionarias,
pensións), máis da metade da poboación adulta en Galicia estaba (e en parte está)
percibindo ingresos dependentes dos orzamentos públicos, o que indica a
magnitude do esforzo realizado, pero tamén a imposibilidade de mantelo a longo
prazo.
En canto ás empresas, máis de 7.393 empresas galegas foron avaladas polos
programas dependentes do ICO, por importe global de 1.795 millóns de euros
(3 % PIB Galicia).
A contundente e rápida reacción do Estado e o calado das medidas adoptadas, non
se compadece coa actuación do Goberno da Xunta de Galicia que ten
reaccionado, no marco da súa competencia e capacidade orzamentaria, de xeito
escaso.
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Non cuestionamos as medidas adoptadas polo Goberno galego, cuestionamos a
pouca amplitude das mesmas, a escasa priorización e a pouca creatividade na
resposta aos problemas.
Dende o Grupo Parlamentario Socialista consideramos que o Goberno galego
dispón de ferramentas para darlle amplitude de resposta a crise a través do Igape,
que debera xogar un papel máis intenso no impulso o emprendemento e na
cobertura e na financiación dos créditos e avais para dotar de liquidez ás
empresas e persoas autónomas.
A aposta pola dixitalización da Administración pública e tamén dos axentes
privados, e o fomento do teletraballo debera ser igualmente unha prioridade.
A maiores, entendemos que o propio orzamento da Xunta de Galicia ten marxe
suficiente para reorientar partidas e programas non executados polo retraso na súa
convocatoria ou mesmamente que resultan inviables como consecuencia da
pandemia.
A axilización dos Fondos Europeos debera ser unha ferramenta indispensable,
anticipando incluso recursos propios da Xunta de Galicia. A utilización do fondo
de continxencia, a participación no Fondo Extraordinario de 16 mil millóns, dos
cales nun primeiro tramo lle corresponden 268 millóns …, son instrumentos que
ben xestionados amosarían unha eficacia importante.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Considera o Goberno galego que hai marxe suficiente para facer unha maior
mobilización dos seus recursos de cara enfrontar a crise económica derivada da
COVID -19?
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2. Considera o Goberno galego o establecemento de axudas directas a persoas
autónomas, tal como ocorre noutras comunidades autónomas?
3. Considera o Goberno galego a necesidade de reforzar orzamentariamente a
Risga e as axudas sociais de emerxencia, diante do agravamento da crise?
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4. Considera o Goberno galego efectuar transferencias extraordinarias aos
concellos do país para actuacións sociais prioritarias?

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 20:33:07
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/01/2021 20:33:19
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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 Comisión 3.ª, Economía,
Facenda e Orzamentos.
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
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incidencia real na oferta a respecto dos consumidores financeiros galegos,
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten algún dato o Goberno galego en relación o impacto que esta fusión
podería ter no emprego en Galicia?
2. Ten algún dato o Goberno en relación o impacto que esta fusión podería ter
no mercado crediticio e hipotecario galego?
3. Cal é a posición do Goberno galego a respecto da concentración bancaria e,
en consecuencia, sobre a redución da oferta financeira no país?
4. Que medidas vai adoptar o Goberno a respecto da exclusión financeira que
sofre a cidadanía de moitos concellos do país?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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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 20:35:14
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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 Comisión 1.ª, Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior.
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 as seguintes preguntas
para o seu debate en Comisión:
1. Considera o Goberno galego que, diante dos requisitos esixidos pola Orde
de 17 de setembro, é posible iniciar as competicións federadas en Galicia,
especialmente no que atinxe a deportes practicados en equipo?
2. No seu caso, que medidas vai adoptar a Xunta de Galicia, para garantir
que as competicións federadas de ámbito autonómica se desenvolvan nun
marco de seguridade sanitaria?

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 20:36:59
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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 Comisión 3.ª, Economía,
Facenda e Orzamentos.
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.
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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
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.
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 Escasos medios humanos e tecnolóxicos na Atriga para a realización do seu
labor comprobatorio.
 Alto índice de estimación das reclamacións presentadas fronte a
liquidacións practicadas pola Atriga (en Sucesións e Transmisións
Patrimoniais).
Diante do exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Diante dunha caída evidente da recadación tributaria como consecuencia da
crise económica derivada da Covid-19, que medidas de orde tributario vai
adoptar o Goberno galego para sustentar o gasto público?
2. Cales son os motivos que esgrime o Goberno para xustificar o alto índice
de resolucións favorables obtidas polos administrados fronte as
comprobacións practicadas pola Atriga?
Pazo do Parlamento, 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 20:50:53
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/01/2021 20:51:16
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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 Comisión 3.ª, Economía,
Facenda e Orzamentos.
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
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económica para algúns sectores practicamente arrasados (hostalaría, cultura, ocio
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 Comisión:
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 20:54:17
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/01/2021 20:54:26
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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 Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que diagnose fai o Goberno galego da situación do sector da hostalaría en
Galicia e en concreto da situación de restricións provocadas pola covid-19,
e a súa repercusión económica?
2. Que medidas vai aplicar para evitar o peche de empresas e a perda de
postos de traballo no sector da hostalaría en Galicia y en particular en
Ourense?
3. Ten pensado o Goberno galego establecer axudas a fondo perdido para o
sector da hostalaría e ocio nocturno?

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

Asinado dixitalmente por:
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Juan Carlos Francisco Rivera na data 02/01/2021 20:55:59
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/01/2021 20:56:10
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María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 20:56:22
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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 Comisión 3.ª, Economía, Facenda e
Orzamentos.
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 practica 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.
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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 % )
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).
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Polo exposto, os deputados e as deputadas que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
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 20:59:14
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/01/2021 20:59:24
María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 20:59:35
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Martín Seco García na data 02/01/2021 20:59:42
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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 Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
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.
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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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
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 21:03:09
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María Leticia Gallego Sanromán na data 02/01/2021 21:03:20
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/01/2021 21:03:26
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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 Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
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 as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Considera o Goberno galego que é necesario a creación dunha axencia de
avaliación de políticas públicas?
2. No seu caso, cales serán os criterios de avaliación que aplicaría a devandita
axencia?
3. Está o Goberno galego elaborando algún documento o respecto?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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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

Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 02/01/2021 21:05:38
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/01/2021 21:05:48
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Pablo Arangüena Fernández na data 02/01/2021 21:05:59
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Paloma Castro Rey na data 02/01/2021 21:06:09
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Á Mesa do Parlamento
Juan Carlos Francisco Rivera, Carmen Rodríguez Dacosta, Marina Ortega
Otero, Julio Torrado Quintela e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo,
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 reposta oral en
Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
A Xunta de Galicia activou en abril de 2020 unha liña de apoio para que os
traballadores e traballadoras galegas acollidos a ERTE autorizados e que non
cobraran as prestacións por desemprego puideran percibir un anticipo de 1.500
euros, cun tope mensual de 750 euros.
Tratábase dun convenio acordado con diversas entidades financeiras.
Poderían ser beneficiarios traballadores e traballadoras que presten servicios en
Galicia, que estean incluídos en ERTE aprobados a consecuencia da crise
sanitaria provocada pola covid-19 e que non percibiran as prestacións.
Os adiantos estarían libres de xuros e de comisións.
As contías dos anticipos estableceríanse en función das mensualidades que cada
empregado/a tivese pendente de cobro e podería chegar ata 750 euros ao mes, no
caso de persoas con contratos a xornada completa e afectación do ERTE ao cen
por cento da xornada.
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Si o contrato fose a tempo parcial ou o ERTE afectase a unha parte da xornada, o
adianto reduciríase proporcionalmente.
Esta directriz publicouse na Orde do 24 de abril de 2020 pola que se regula o
procedemento e aproba e dá publicidade ao modelo de comunicación dos
anticipos regulados no Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a
través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, e diversas entidades
financeiras para a formalización de anticipos de prestacións por desemprego con
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orixe en expedientes de regulación temporal de emprego consecuencia da crise
económica provocada pola covid-19 (código de procedemento TR820X).
Por todo o anteriormente exposto, os deputados e as deputadas que asinan
formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cal é a relación e o número de anticipos solicitados en relación coa Orde
do 24 de abril de 2020 para adianto do cobro dos ERTE?
2. Cal é a relación e o número de avais abonados en relación coa Orde de 24
de abril do 2020 para adianto do cobro dos ERTE? Desglosado por
entidades bancarias en que se fixo efectivo.
3. Cal é a relación e o número de anticipos dos satisfeitos que se reclamaron
aos seus peticionarios por no resultar perceptores da prestación?
4. Cantos anticipos para adianto do cobro dos ERTE, dos regulados na Orde
do 24 de abril de 2020 foron aprobados, número e contía de eles así como a
súa distribución territorial?
5. Cantos anticipos para adianto do cobro dos ERTE, dos regulados na Orde
do 24 de abril de 2020 foron abonados? Desglosados por entidades
bancarias.
6. Cantos anticipos para adianto do cobro dos ERTE, dos regulados na Orde
do 24 de abril de 2020 foron reclamados aos seus perceptores con
indicación dos motivos desas reclamacións?
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Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Juan Carlos Francisco Rivera
Carmen Rodríguez Dacosta
Marina Ortega Otero
Julio Torrado Quintela
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
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 21:08:44
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 02/01/2021 21:08:53
Marina Ortega Otero na data 02/01/2021 21:09:03
Julio Torrado Quintela na data 02/01/2021 21:09:15

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
REXISTROBkpAsgdHX4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/01/2021 21:09:24
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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
Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
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.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten algún dato o Goberno galego en relación ao impacto que a posible
fusión de BBVA e Banco Sabadell podería ter no emprego en Galicia?
2. No seu caso, que medidas vai implantar o Goberno galego para garantir o
emprego no sector financeiro en Galicia?
3. Ten algún dato o Goberno en relación ao impacto que esta fusión podería
ter no mercado crediticio e hipotecario galego?
4. Cal é a posición do Goberno galego a respecto da concentración bancaria
e, en consecuencia , sobre a redución da oferta financeira no país?
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5. Que medidas vai adoptar o Goberno a respecto da exclusión financeira
que sofre a cidadanía de moitos concellos do país?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 02/01/2021 21:10:24
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/01/2021 21:10:35
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Á Mesa do Parlamento
Juan Carlos Francisco Rivera, Carmen Rodríguez Dacosta, Martín Seco
García, Marina Ortega Otero e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo,
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
Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
Foi en marzo do ano 2018 cando foi presentado o proxecto “ Ecobarrio” no
salón de Plenos do Concello de Ourense de Galicia. Anunciaba daquela o
presidente da Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijoo, xunto co alcalde, Jesús
Vázquez, o conselleiro de Economía, Francisco Conde e a delegada territorial da
Xunta de Galicia, Marisol Díaz, entre outros que o Proxecto Ecobarrio
convertería a Ourense na primeira cidade de Europa en utilizar xeotermia, que
contaría cunha inversión de 20 millóns de euros e unha previsión de crear 300
postos de traballo, na súa primeira fase, xerando calefacción e auga quente para
31 edificios públicos e 18 vivendas privadas.
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Manifestaba o presidente da Xunta de Galicia en declaracións os medios de
comunicación que consistía nunha aposta polas enerxías renovables, cun
proxecto de “futuro, pioneiro e estratéxico“, cunha actuación prevista no barrio
da Ponte, que pasaría a converterse nun Ecobarrio, cos aproveitamentos dos
recursos existentes no subsuelo.
Resaltando que este proxecto suporía para Ourense que esta se converterá na
primeira cidade europea en utilizar este tipo de enerxía, e referencia na loita
contra o cambio climático, aproveitando para elo “o gran potencial con que
conta. A xeotermia que nos está esperando”. Ademais durante a presentación do
proxecto, na que tamén participou o entón comisario polo Clima e Enerxía da
Comisión Europea, D. Miguel Arias Cañete, o presidente da Xunta de Galicia
destacou que, na súa primeira fase, levara consigo unha inversión de 20 millóns
de euros e a estimación de crear uns 300 postos de traballo.
En xuño de 2018 faise público polo Goberno galego a aprobación do protocolo
de colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Ourense, así coma o
Adif para a execución de proxecto “Ecobarrio”.
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Nos orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2019 consignáronse para este
proxecto 2,4 millos de euros e nos do ano 2020, 741.000 euros.
En Maio do 2019 o Instituto Enerxético de Galicia (Inega), organismo
dependente da Consellería de Economía, Emprego e Industria anunciaba que
acaba de dar un importante paso co fin de desbloquear unha das pezas do
“Ecobarrio” da Ponte adxudicando a implantación dunha oficina destinada a
proporcionar información a persoas interesadas, comunidades de propietarios e
usuarios de edificios públicos , como punto de información de referencia para
interesarse polas axudas e outras actuacións que se levarán a cabo, destinando a
tal fin a Xunta de Galicia 467.907 euros, o que segundo afirmaron, permitiría
tela aberta ata o 31 de decembro de 2021.
Na actualidade esta oficina permanece pechada dende hai máis dun ano o remate
das obras de acondicionamento do local. Dos 20 millóns de euros anunciados so
nos consta unha execución de 695.856 euros.
Por todo o exposto anteriormente, os deputados e as deputadas que asina
formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que valoración fai o Goberno galego de que o presidente da Xunta de
Galicia anunciara en marzo de 2018, unha inversión de 20 millóns de
euros para o Proxecto “Ecobarrio“ da Ponte en Ourense e só alcanzara a
data de hoxe unha execución de 695.856 euros?
2. Que actuacións ten previstas o Goberno galego en relación co Proxecto
“Ecobarrio“ para Ourense?
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3. Por que a Oficina de Información “Ecobarrio” na zona da Ponte en
Ourense, despois de ser adxudicada de forma nominal á Fundación Centro
Tecnolóxico de Eficiencia e Sostenibilidade Enerxética ata decembro do
ano 2021, se atopa pechada na actualidade?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 02/01/2021 21:12:31
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 02/01/2021 21:12:41
Martín Seco García na data 02/01/2021 21:12:51
Marina Ortega Otero na data 02/01/2021 21:13:03
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 02/01/2021 21:13:15
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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
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
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 as
seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que motivos ou argumentos sustentan a apertura dun expediente disciplinar
o xinecólogo Sr. Castrillo? Cal é o motivo polo que se inicia o expediente?
2. Cal é a razón da demora de case 12 meses na apertura do expediente dende
que se cometeu presuntamente a infracción?
3. Considera a Xunta de Galicia que manifestar unha opinión médica por
parte do xinecólogo discrepante cunha orde política de pechar un paridoiro
é motivo de expediente disciplinar?

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 21:14:10
Julio Torrado Quintela na data 02/01/2021 21:14:21
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Marina Ortega Otero na data 02/01/2021 21:14:28
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. 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?
2. Ten previsto o Goberno da Xunta de Galicia aumentar o volume de
recursos humanos destinados á Atención Primaria na actualidade? De ser
así, en que medida e prazos?
3. Como garantiu o Goberno de Galicia a coordinación e funcionamento
integrado dos profesionais de atención primaria cos equipos de rastreadores
que estean en funcionamento para o seguimento de casos covid en Galicia?

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 17:55:03
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Marina Ortega Otero na data 03/01/2021 17:55:12
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
Nas recentes semanas os rebrotes de contaxios, e as súas consecuencias en
falecementos, son un grave problema na maneira en que Galicia está encarando a
situación. O aumento exponencial de casos, sumado á aparente inactividade do
Goberno autonómico que amosa estar sobrepasado pola situación, deixando en
evidencia calquera estratexia que sexa que se está intentando levar a cabo.
Unha das figuras máis relevantes na loita contra os rebrotes neste escenario, unha
vez superado o impacto inicial da COVID, no que o obxectivo principal era
confrontar as consecuencias directas, son os rastrexadores. A prevención ante o
posible espallamento do virus por parte de contaxiados e os seus contactos é unha
ferramenta chave para evitar entrar de novo en situacións límite.
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A pesares de todo o anterior, a Xunta de Galicia non é quen de dar un dato fiable
e argumentado sobre o número de rastrexadores existentes en Galicia. Distintas
novas apuntaron inicialmente ao exiguo número de 20, mais o propio presidente
da Xunta de Galicia falou de máis de 6.000 nunha das escasísimas
comparecencias de prensa dende mediados de xullo. Este dato non puido ser
explicado en detalle por ningún membro de ningún nivel da Xunta de Galicia,
apelando a que a se pode interpretar que todos os médicos de atención primaria
do sistema poden ser interpretados como rastrexadores. A maiores desta peregrina
argumentación, en recentes datas o Goberno autonómico esfórzase en amosar o
traballo dalgúns outros profesionais (como os de enfermería) en labores
relacionadas co rastrexo, pero sen aclarar se esas funcións son parte da súa tarefa
recoñecida ou cargas a maiores da labor que xa deben facer. Tampouco se ten
aclarado se existiu contratación expresa para esta función, cales foron os criterios
ou, incluso, que condicións laborais existen para este persoal.
Tamén nestas recentes datas, algúns medios de comunicación fixéronse eco de
noticias sobre a posible contratación de rastrexadores por parte da Xunta de
Galicia a través de empresas privadas, sen que existan explicacións convincentes
e certeiras por parte do Goberno autonómico.

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
25341

Esta cerimonia da confusión non contribúe a xerar confianza nun sistema
sanitario no que os profesionais están a facer unha enorme labor, pero que podería
estar optimizada se a dirección do sistema funcionara de maneira transparente,
clara e con criterios de eficacia.
Por todo o expostos anteriormente, o deputado e a deputada que asinan formulan
as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cal é a cifra exacta de rastrexadores que existen hoxe en día en Galicia?
2. Como se distribúen por áreas sanitarias os diferentes rastrexadores de que
dispón o Goberno galego?
3. Cantas destas persoas están a desenvolver esta función de maneira
exclusiva sen alternala con outros labores?
4. Canto persoal foi contratado para facer labores de rastrexo a maiores do
persoal sanitario xa existente na Consellería de Sanidade?
5. Existiu algún tipo de labor formativa do persoal dedicado aos labores de
rastrexo? De que tipo?
6. Cales foron os criterios e o sistema de contratación utilizado para o persoal
incorporado á Consellería de Sanidade en labores de rastrexo dende o mes
de marzo?
7. Que condicións laborais teñen os profesionais dedicados a labores de
rastrexo en Galicia?

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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Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 03/01/2021 17:58:12
Marina Ortega Otero na data 03/01/2021 17:58:19
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
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
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arredores, a entidade dunha vila que conta cun porto pesqueiro e confraría de
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Coñece a Xunta de Galicia a situación que se está dando na vila de
Vilaxoán sobre a súa asistencia sanitaria?
2. Está nos plans da Xunta de Galicia prescindir do consultorio de atención
primaria en Vilaxoán?
3. Por que a Xunta de Galicia non atende as demandas veciñais de garantir a
asistencia sanitaria nos niveis axeitados na vila de Vilaxoán?
4. Considera aceptable a Xunta de Galicia que os veciños/as de Vilaxoán non
teñan coñecemento das solucións existentes e de como se vai arranxar a súa
problemática denunciada?
5. Que solución ten prevista a Xunta de Galicia para garantir a asistencia
sanitaria aos veciños/as de Vilaxoán?
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1.
2.
3.
4.

Que material concretamente foi substraído do Hospital de Montecelo?
Que valor se estima que ten o material substraído?
Que procedementos ten iniciado a Consellería de Sanidade ao respecto?
Que nova información pode aportar sobre o caso a Consellería de
Sanidade?
5. Cando prevé a Consellería de Sanidade ter novidades que permitan
resolver a situación?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
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
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procesos de formación continua dos profesionais, así como a activación real da
Escola de Pacientes, contando coa colaboración das entidades e asociacións.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que posibilidades de mellora no tratamento de pacientes con EPOC
considera o Sergas que pode ofrecer?
2. Que previsión ten o Sergas para mellorar no vindeiro tempo a atención
sanitaria a pacientes con EPOC?
3. Está entre os plans do Sergas incrementar os recursos materiais como
espirómetros ou nebulizadores para os centros sanitarios?
4. Cando ten previsto o Sergas iniciar o proceso para a contratación de novos
profesionais de fisioterapia como foi anunciado hai xa meses? Terá en
conta as posibilidades que esta nova contratación puidera ofrecer en
terapias de fisioterapia respiratoria?
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
Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. 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?
2. Cantas solicitudes de diálogo recibiu a Xunta de Galicia por parte de
concellos galegos para solicitar a reversión da titularidade de terreos
portuarios cara os municipios? E cantas solicitudes de diálogo sobre a
necesidade de atopar unha mellora normativa para o tratamento destes
terreos?
3. Que valoración fai a Xunta de Galicia da posibilidade de iniciar un
proceso de modificación normativa que permita negociar a concellos e
Portos de Galicia a titularidade e uso dos terreos portuarios non utilizados
para actividade portuaria?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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Asdo.: Julio Torrado Quintela
Patricia Otero Rodríguez
Paloma Castro Rey
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
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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
Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. 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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2. A canto ascende o importe da execución final de proxecto e obra dos novos
vestiarios de A Pobra?
3. Cando ten previsto a Xunta de Galicia iniciar a necesaria obra dos novos
vestiarios no porto de A Pobra?
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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. 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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2. Fixo o presidente da Xunta de Galicia unha afirmación falaz cando
precisou en 6108 o número de rastrexadores en Galicia a tenor da
consideración da Consellería de Sanidade de que non pode darse un
número exacto?
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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Julio Torrado Quintela na data 03/01/2021 18:14:35
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
A campaña da vacinación da gripe adquire, neste 2020/2021, unha especial
relevancia dadas as circunstancias nas que estamos. A situación provocada pola
pandemia da covid, a especial incidencia na poboación de máis idade (sendo esta
un obxectivo prioritario na campaña de vacinación da gripe) e a dificultade para
xestionar de maneira eficiente e áxil o sistema de atención primaria que debe
desenvolver a campaña e a vacinación, fan deste escenario unha realidade
especialmente delicada.
Para estas circunstancias, sería relevante que o sistema público sanitario galego
tivese unha previsión extraordinaria en termos materiais e humanos.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
REXISTROeTk7989yN5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1. Cantos profesionais extra foron contratados polo Sergas para desenvolver a
campaña de vacinación da gripe nos centros de saúde?
2. Existe un protocolo de vacinación desenvolvido polo Sergas para aplicar
nos centros de saúde que garanta a seguridade absoluta para a poboación de
máis idade?
3. Desenvólvese algunha actuación de vacinación a domicilio para persoas
pertencentes a colectivos de especial risco covid?
4. Cal é o número de unidades de vacinación da gripe que ten adquirido o
Sergas a data de 13 de outubro para o inicio da campaña de vacinación da
gripe? Cantas unidades foron requiridas para esta campaña no ano anterior?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 03/01/2021 18:16:43
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Marina Ortega Otero na data 03/01/2021 18:16:53
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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
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
A transparencia e a facilitación de información sobre a afectación da covid-19 é
un dos elementos que está xerando maior confusión e disparidade de accións por
parte da Xunta de Galicia. Durante meses, os datos ofrecidos evitaron as series
que permitiran establecer comparativas e mellor análise da evolución. Tampouco
existen datos abertos, que permitan obter a información a investigadores,
periodistas e axentes sociais, económicos ou políticas que permitan facer análises
propios e contribuír con conclusións.
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De maneira sinalada, fornecer datos aos concellos é un dos debates existentes
dende o principio da pandemia, especialmente agravado dende o momento en que
a xestión pasou a estar integramente dirixida pola Comunidade Autónoma e as
medidas tómanse por concellos. Neste contextos, numerosas alcaldías e a
Federación Galega de Municipios e Provincias estiveron reclamando maior
información, para poder servir de axuda e colaboración na toma de medidas e
loita contra a pandemia. A pesar disto, o goberno da Xunta de Galicia negou esta
información, e o propio presidente da Xunta de Galicia cualificou esta
información como “perigosísima”. Lonxe de establecer un debate sobre se é
necesario ou non compartir estes datos, ou existen outras posibilidades, o
Goberno galego modificou a súa postura e anunciou a información por concellos.
Non en tanto, demorou máis dunha semana dende que se prometeron ata que
finalmente se entregaron.
Esta información que se facilita non é, non en tanto, unha información concreta
de datos, se non que se entrega un mapa de gravidade por concellos, que non
esclarece tendencias nin posición concreta dos concellos. Con esta información,
sendo mellor que nada, tampouco é posible establecer posicións e evolucións que
permitan aos concellos tomar medidas claras.
Esta falta de información, que si se filtra dende a Xunta de Galicia a outros
axentes como medios de comunicación, deixa de lado a colaboración institucional
cos concellos, e impide accións coordinadas e complementarias.
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Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Por que a información ofrecida pola Xunta de Galicia é un mapa de niveis
e non os datos concretos por concellos como demandan as entidades
municipais a través de todos os seus mecanismos?
2. Segue considerando o Goberno galego que ofrecer esta información é
perigosísimo?
3. Ten previsto a Xunta de Galicia modificar o sistema de información que
facilita aos concellos de Galicia?
4. Como explica a Xunta de Galicia que exista información concreta sobre
datos, que non ofrece oficialmente, filtrada e publicada sistematicamente?
Pazo do Parlamento, 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 Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. 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?
2. Ten previsto a Xunta de Galicia modificar as súas accións sobre os Lombos
do Ulla para tratar de aumentar a produtividade deste banco marisqueiro?
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3. Que perspectiva ten a Xunta de Galicia sobre a evolución da produtividade
marisqueira do banco dos Lombos do Ulla?

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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
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1. Vai manter a Xunta de Galicia a súa decisión de ofertar a posibilidade de
facer test rápidos nas condicións que anunciaron?
2. Como valora a Xunta de Galicia as críticas recibidas de colectivos
profesionais pola decisión anunciada de realizar test rápidos ás persoas que
os soliciten en determinados concellos?
3. Tiña coñecemento a Xunta de Galicia que os test que serán utilizados nesta
acción están a piques de caducar?
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4. Ten algún custe económico para a Xunta de Galicia esta medida
anunciada? Canto?
5. Cantos test ten previsto a Xunta de Galicia que estean a disposición desta
iniciativa?
6. Que informes ou validación tivo a Xunta de Galicia en consideración para
levar a cabo esta iniciativa? Ofrece a Xunta de Galicia a oportunidade de
consultar ditos informes?
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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
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1. 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?
2. Cantas doses de vacina da gripe foron adquiridas pola Xunta de Galicia
para esta campaña de 2020?
3. Realizou a Xunta de Galicia algunha contratación extraordinaria para a
campaña de vacinación da gripe 2020?
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 Comisión 5.ª, Sanidade, Politica
Social e Emprego.
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.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. En que situación se atopa o nivel de contaxios na residencia de maiores de
Ribadumia?
2. Que medidas de control e protección mantivo a empresa propietaria do
centro baixo a supervisión do Sergas?
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3. Considera a Xunta de Galicia que as condicións laborais e de recursos
materiais na residencia de maiores son axeitadas ás necesidades
asistenciais?
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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. 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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2. Cantos profesionais de medicina familiar e comunitaria ten incrementado
de maneira efectiva o Sergas dende o inicio da pandemia?
3. Que resposta ofrece o Sergas a pacientes que precisan renovar as súas
receitas e que non teñen posibilidade de facelo pola saturación do sistema?
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. 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?
2. Ten constancia a Xunta de Galicia dos erros que están a comprobarse nas
notificacións e non notificacións de resultados de PCR en Galicia?
3. Por que as diferentes áreas sanitarias aplican criterios distintos sobre a
realización ou non de PCR a contactos de positivos?
4. Como valora a Xunta de Galicia que existan numerosos casos de persoas
que son advertidas de contactos con positivos e outras que non o son baixo
situacións idénticas?
5. Cantos profesionais ten contratados a Xunta de Galicia na central de
seguimento sita en Bergondo para colaborar cos labores de rastrexo á
poboación?
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 Comisión 5.ª, Sanidade, Politica
Social e Emprego.
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. 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?
2. Por que a Xunta de Galicia desentendeuse de facilitar información e
medios ás universidades que están colaborando tan activamente cos
cribados masivos contra a covid-19?
3. Ten a Xunta de Galicia os datos suficientes para poder validar a hipótese
que difundiu nas últimas semanas de que os estudantes da universidade
eran un grave foco de contaxios masivos?
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, 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 Comisión 5.ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. 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?
2. Por que non se ten pechado este convenio para o persoal das fundacións de
investigación biomédica?
3. Ten previsto a Xunta de Galicia recuperar o descenso na partida
orzamentaria de investigación sanitaria nos últimos dous anos?
4. Por que a Xunta de Galicia non inclúe ás fundacións biomédicas de Galicia
nos proxectos de orzamentos que presenta anualmente? Ten previsto
modificar isto a partir dos vindeiros orzamentos de 2021?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noa Díaz Varela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 03/01/2021 18:33:42
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Noa Susana Díaz Varela na data 03/01/2021 18:33:48
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Marina Ortega Otero na data 03/01/2021 18:34:02
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
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.

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
REXISTROn7jnj1Z2g9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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.
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
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concedidas a Galicia o maior número de prazas MIR da historia, tamén no
específico de medicina de familia e pediatría.
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Está sendo consciente a Xunta de Galicia dos problemas que está a xerar a
inexistencia de atención presencial nos centros de saúde de primaria?
2. Cando ten previsto a Xunta de Galicia iniciar a recuperación da atención
primaria presencial?

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

Asinado dixitalmente por:
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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 Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. 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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2. Ten cuantificado a Xunta de Galicia o volume de capturas que se pode
perder nun día de traballo para o sector marisqueiro de Galicia?
3. Ten previsto a Xunta de Galicia modificar os protocolos e os sistemas de
decisión sobre a apertura/peche das rías para o marisqueo en función dos
resultados que agora obtén o Intecmar?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
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Patricia Otero Rodríguez na data 03/01/2021 18:42:51
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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
Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.
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.
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.
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Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. 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?
2. Ten cuantificado a Xunta de Galicia o volume de capturas que se pode
perder nun día de traballo para o sector marisqueiro de Galicia?
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3. Ten previsto a Xunta de Galicia modificar os protocolos e os sistemas de
decisión sobre a apertura/peche das rías para o marisqueo en función dos
resultados que agora obtén o Intecmar para que sexan máis áxiles e
rápidos?
4. Coñece a Xunta de Galicia a realidade do sector marisqueiro da ría de Noia
respecto da perda de produtividade por perder a posibilidade de faenar a
determinados días por culpa do procedemento lento das análises do
Intecmar?
Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Noa Díaz Varela
Patricia Otero Rodríguez
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Noa Susana Díaz Varela na data 03/01/2021 18:41:50
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
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.
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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.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten a Xunta de Galicia constancia da redución de diagnósticos de cancro
en Galicia durante o ano 2020 con respecto aos recentes anos pasados?
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2. Que volume de diagnósticos oncolóxicos se teñen dado no que vai de 2020
en Galicia nos diferentes tipos de cancro? E cales foron os datos nos anos
2019 e 2018 nos mesmos parámetros?
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 18:43:52
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Marina Ortega Otero na data 03/01/2021 18:43:59
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
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 as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. 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?
2. Que criterios e mecanismos de avaliación establecerá para diferenciar
ambos?
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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 18:45:28

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
25386

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
REXISTROIJxdEbZxX8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Marina Ortega Otero na data 03/01/2021 18:45:35

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
25387

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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
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.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. 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?
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2. Por que a dotación ao programa de investigación sanitaria da Xunta de
Galicia diminuíu un 11,5 % nestes últimos dous anos? Considera a Xunta
de Galicia que a investigación sanitaria é susceptible de ver reducido o seu
orzamento?
3. Por que a Xunta de Galicia non inclúe ás fundacións biomédicas nos
orzamentos da Xunta de Galicia anuais?
4. Ten previsto a Xunta de Galicia resolver o problema da ausencia de
convenio laboral dos/as investigadores galegos traballadores das
fundacións biomédicas?
5. Ten previsto a Xunta de Galicia modificar a súa acción e aposta cara a
investigación biomédica en Galicia?
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 19:10:02
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
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 Comisión:
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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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:
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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 Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
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.
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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.
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.
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Por todo o exposto, o deputado e as deputadas que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Por que a Xunta de Galicia negou sempre sistematicamente a participación
privada na propiedade e titularidade do Hospital Álvaro Cunqueiro de
Vigo?
2. Que porcentaxe real de propiedade e titularidade ten agora mesmo a Xunta
de Galicia sobre o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo?
3. Tivo coñecemento a Xunta de Galicia desta manobra empresarial?
4. Por que a Xunta de Galicia non afrontou a compra das accións en venta do
Hospital Álvaro Cunqueiro?
5. Ten previsto a Xunta de Galicia estudar fórmulas que lle permitan a
reversión á titularidade pública completa do Hospital Álvaro Cunqueiro de
Vigo?
6. Inclúe o acordo de construción do Hospital Álvaro Cunqueiro algunha
cláusula que impida que a Xunta de Galicia poida afrontar un novo proceso
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de negociación para a reversión do Hospital a xestión pública e titularidade
pública?

Pazo do Parlamento, 5 de xaneiro do 2021
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Isaura Abelairas Rodríguez
Leticia Gallego Sanromán
Marina Ortega Otero
Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 03/01/2021 19:12:40
María Isaura Abelairas Rodríguez na data 03/01/2021 19:12:48
María Leticia Gallego Sanromán na data 03/01/2021 19:12:57
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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 Comisión 3.ª, Economía,
Facenda e Orzamentos.
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.
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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 Comisión:
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 05/01/2021 18:54:49
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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 Comisión 5.ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
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 as seguintes preguntas:
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1.ª) 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?
2.ª) Existe, ante os niveis acadados nos inicios da vacinación, intención por parte
do Goberno da Xunta de Galicia de ampliar a contratación extraordinaria de
profesionais sanitarios para a campaña de vacinación?
3.ª) Ten o Goberno da Xunta de Galicia a previsión de ampliar os horarios e días
habilitados para vacinación organizando calendarios e quendas para poder
optimizar o volume 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 10:37:16
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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

Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
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 na Comisión 4ª, sobre ás actuacións desenvolvidas pola Xunta de Galiza
para preservar o patrimonio artístico das extintas caixas de aforro galegas, declarado
BIC en 2015.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A fusión das caixas de aforro de Galiza en 2010 e o forzado proceso de
bancarización continuado, aprobado polo Banco de España contando coa autorización
da Xunta de Galiza, conduciu á eliminación de facto das caixas de aforro galegas, que
significou o espolio do aforro galego, o peche de múltiples oficinas, o despido masivo
de traballadores e a desaparición do extenso proxecto cultural que acompañaba unha
importante e valiosa obra social.
Como é ben sabido, as caixas de aforro galegas, Caixa Galicia e Caixanova,
contaban, no seu valor engadido, cun importante patrimonio artístico, ao seren
posuidoras dunha das máis relevantes coleccións de arte no Estado e unha das máis
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significativas de arte galega moderna e contemporánea.
Un patrimonio cultural de excelso valor para a conservación e preservación da
nosa memoria cultural que foi adquirido cos beneficios dos aforros do pobo galego e
que hoxe, dez anos despois dun proceso que volve estar sometido aos interrogantes
xudiciais, se atopa nun futuro incerto.
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Sobre este asunto xa se ten pronunciado esta Cámara en lexislaturas anteriores.
Cómpre salientar o acordo conseguido, sobre unha proposición non de lei a proposta do
BNG, no que se instaba a Xunta de Galiza a promover a conservación das coleccións de
arte que tiñan Caixa Galicia e Caixanova e velar para que fosen postas a disposición do
patrimonio público galego.
O DOG do 27 de outubro de 2015 publicaba o decreto polo que se declaraba ben
de interese cultural a colección de arte de ABANCA Corporación Bancaria, S.A., unha
protección que a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural xustificaba por se tratar dun
elemento fundamental do patrimonio cultural de Galicia por ser un conxunto singular e
extenso da arte da pintura galega, complementada con obras nacionais e do estranxeiro
que conforman un discurso coherente e da máxima relevancia, e que son de interese
para a permanencia da identidade do pobo galego.
O DOG do 29 de outubro de 2015 publicaba o decreto polo que se declaraba ben
de interese cultural a colección de arte da Fundación Galicia Obra Social (Afundación).
De novo a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural xustifica este nivel de protección,
consciente de que como colección resulta un elemento fundamental do patrimonio
cultural de Galicia, por ser un conxunto senlleiro e moi representativo principalmente
da pintura galega moderna e contemporánea que, a pesar de partir dun conxunto
diverso de procesos de provisión, resulta de interese para a permanencia da identidade
do pobo galego.
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Estas dúas declaracións BIC para o conxunto patrimonial artístico procedente
das extintas caixas de aforro galegas viñan precedidas da declaración BIC para o fondo
bibliográfico e documental de Abanca Corporación Bancaria, S.A. no Decreto
113/2015, polo valor histórico e documental que supoñen como colección para a
identidade do pobo galego,
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En definitiva, un repertorio patrimonial que constitúe unha colección artística
que é un dos piares básicos para recrear boa parte da historia cultural da identidade
galega para as xeracións vindeiras e que, no entanto, na última década perdeu presenza
na súa traslación á sociedade galega ao se esvaecer a acción formativa e pedagóxica, así
como a propiamente expositiva das coleccións artísticas, nos diferentes centros que
constitúen outro patrimonio fundamental como bens inmobles.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Está a Xunta de Galiza a realizar o seguimento do estado de conservación,
mantemento e difusión destas dúas coleccións artísticas declaradas BIC en 2015?
. Ten elaborado algún informe ao respecto no último lustro?
. Coñece o estado de conservación das obras nos edificios que acollen as dúas
coleccións BIC? Coñece como están almacenadas e preservadas ambas as dúas
coleccións? En que espazos e con que medidas de seguridade?
. É consciente o goberno da situación do patrimonio arquitectónico das extintas
caixas - edificios de uso cultural e social que están espallados por todas as cidades?
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. Que opinión lle merece o proxecto cultural desenvolvido polos actuais
propietarios á hora de visibilizar este patrimonio artístico entre a sociedade galega e
referencialo no contexto cultural internacional?
. Considérao suficiente e á altura dun patrimonio artístico como este de máxima
relevancia para a identidade cultural galega?
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. Ten estabelecido a Xunta de Galiza un marco de relación continuada co actual
propietario privado das dúas coleccións?
. Ten pensado nalgún momento actuar para asegurar a cesión desta magna obra
artística a institucións e museos de titularidade e/ou xestión pública para a súa
exposición en Galiza?

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 07/01/2021 11:39:40
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Pérez López e Olalla Rodil Fernández, deputado 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 na
Comisión 5ª, sobre o gromo da residencia Domus VI no concello de Vimianzo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Vimianzo é un dos concellos de Galiza que máis está a sufrir coa covid-19, o
que provocou que se tiveran que adoptar estritas e necesarias medidas sanitarias que
supuxeron que o concello leve confinado, a día de hoxe, máis de dous meses.
E especialmente viuse afectada a Residencia de Maiores “DomusVi Vimianzo”,
que sufriu xa en abril un gromo que afectou a sete traballadores e a un residente, todas
elas asintomáticas. Estamos a falar dun centro con 150 residentes.
No momento de redactarse esta iniciativa, a situación neste centro de maiores é
preocupante dende o punto de vista sanitario, ao producirse un novo gromo con máis de
90 casos positivos, moitos deles residentes e afectando tamén a varios traballadores e
persoal sanitario do centro.
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Este novo brote xa provocou a morte de dous residentes.
Na primeira quincena de decembro un traballador do centro, con sintomatoloxía
propia da covid-19, e que viña prestando servizos na Residencia de Maiores con
normalidade, deu positivo despois de PCR realizada.
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A día de hoxe a Residencia de Maiores DomusVi Vimianzo ten o maior gromo
de covid de toda Galiza.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
- Tendo en conta que estamos a falar do segundo gromo nesta Residencia de
Maiores, que medidas sanitarias preventivas se adoptaron por parte da Xunta na
Residencia de Maiores “DomusVi vimianzo” despois do primeiro gromo? coñece a
Xunta as concretas medidas adoptadas polo centro ante o primeiro gromo?
- Que medidas sanitarias preventivas se adoptaron pola Xunta neste mesmo
centro en relación ao segundo gromo? coñece a Xunta as concretas medidas adoptadas
polo centro no segundo gromo?
- Un traballador do centro deu positivo na PCR na primeira quincena de
decembro, adoptouse algunha medida sanitario preventiva pola Xunta na Residencia de
Maiores “DomusVi Vimianzo”, unha vez detectado ese positivo? coñece as concretas
medidas adoptas polo centro ante ese positivo?
- Ten prevista a Xunta realizar un cribado masivo no centro, atendendo ao
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elevado número de positivos e aos dous falecementos?
- Coñece a Xunta como se están a cubrir pola Dirección e Coordinación da
Residencia de Maiores “DomusVi Vimianzo” as baixas dos profesionais ocasionadas
pola covid ou polas libranzas ás que legalmente teñen dereito?
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- Coñece a Xunta con cantos profesionais médicos (doutoras en medicina)
contan na Residencia de Maiores “DomusVi Vimianzo”, o seu horario e se prestan
servizos unicamente neste centro?
- Coñece

a Xunta con cantos profesionais médicos (enfermeiros titulados)

contan na Residencia de Maiores “DomusVi Vimianzo”, o seu horario e se prestan
servizos unicamente neste centro?
- Ten previsto a Xunta intervir a Residencia de Maiores “DomusVi Vimianzo”?

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021

Asdo.: Asdo.: Daniel Pérez López
Olalla Rodil Fernández
Deputado e deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Olalla Rodil Fernández na data 07/01/2021 12:00:43
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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 na Comisión 5ª, 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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
- Que persoas e/ou entidades fan parte do Comité asesor sociosanitario?
- Cal é o plan de traballo deste comité e o seu obxectivo?
- Pensa a Xunta de Galiza restrinxir apenas ás residencias o debate sobre a
atención ás persoas maiores no noso país?

CSV: BOPGDSPGPF1citlct6
REXISTROsOPXiJCT96
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- Cre o Goberno galego que a axuda no fogar, os centros de día ou os servizos
sociais comunitarios non merecen unha revisión?

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021
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Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
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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 na Comisión 5ª, 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
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descoordinación, que continúan a ser impedimento para garantir a saúde dos usuarios e
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.
1
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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 formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
Que valoración fai o goberno galego da situación da atención primaria no centro
de saúde de Ribeira?
Vai repoñer de inmediato as baixas de persoal que hai na actualidade?.
Cales son as razóns polas que non se levan a cabo as substitucións polos motivos
que sexan do persoal sanitario?
Vai reforzar o cadro de persoal, sanitario e non sanitario, diante das necesidades
derivadas da pandemia?
Vai normalizar a situación da especialidade de pediatría na comarca e evitar que
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o centro de Ribeira teña que asumir sen incremento de persoal a atención dos nenos e
nenas doutros centros?
Considera que o espazo que hoxe ocupa o centro de Ribeira e o PAC que alí se
ubica é o suficiente para atender con garantías á poboación?. De non ser así, vai estudar
alternativas para a súa ampliación e a súa mellora?
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Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021

Asdo.: Asdo.: Rosana Pérez Fernández
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Luis Bará Torres e Paulo Ríos Santomé, 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 na Comisión 2ª, sobre as irregularidades no funcionamento das novas liñas de
transporte metropolitano na comarca da Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A posta en funcionamento das concesións de novas liñas de transporte de
pasaxeiros en autobús puxo en evidencia as carencias do novo mapa de liñas, no que se
ben se incluíron algunhas das demandas veciñais da contorna afectada, moitas outras,
principalmente as da zona rural, amosaron o desapego do Partido Popular pola necesaria
dinamización dos servizos públicos no medio rural.
A maiores diso, nos primeiros quince días puxéronse de manifesto varias
cuestións que amosan tamén a carencia de sensibilidade polos usuarios e a falta de
planificación das empresas concesionarias, antes de iniciar os servizos o día 23 de
decembro, así como a falla de control da Xunta tal como lles correspondería:
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1.

Os novos itinerarios están producindo confusión e/ou está habendo

incumprimentos de horarios e paradas por parte da empresa concesionaria que
multiplican esa confusión entre os usuarios.
2.

Chegaron queixas ao BNG de varias localidades, entre outras da

comarca da Coruña, a respecto do cobro nos trasbordos que se publicitaron como
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gratuítos. Non é ata o 4 de xaneiro cando a empresa resposta admitíndoo, a través das
redes sociais, e propón que se garden os recibos para reclamalos na estación de
autobuses, algo ben pouco probábel con carácter retroactivo.
3.

Non hai unha aplicación informática que permita coñecer o tempo que

falta para chegar o bus á nosa parada ou que nos permita planificar o noso itinerario e
tempo antes de saír. Algo que xa existe hai tempo noutras localidades galegas como A
Coruña. Mesmo o bus metropolitano até esta renovación das liñas dispoñía dunha
ferramenta, que se ben precaria por non ofrecer datos en tempo real, resultaba útil. Esta
app foi solicitada nas alegacións que fixeron veciños e veciñas da comarca así como o
propio BNG, até o de agora sen resposta positiva.
4.

Nos mapas de rutas que parecen ser extraídos dos itinerarios que publica

a Xunta na web https://www.bus.gal/gl/servizos/concellos de servizo metropolitano de
Galicia, os topónimos son frecuentemente deturpados, incumprindo o nomenclátor
oficial. Poñemos por exemplo Home por Ombre, Orro pueblo por Orro Vello, Orro
ponte por Orro Novo, Caíñas por As Caíñas, O Xalo por Xalo, Celas de Peiro por
Celas...
5.

O reinicio do sistema de liñas e empresas concesionarias debería

acompañarse de instrucións claras ás empresas para dar cumprimento ás obrigas do
título

VI,

DA

ADMINISTRACIÓN

AUTONÓMICA

E

A

FUNCIÓN

NORMALIZADORA, da Lei de Normalización Lingüística, na súa comunicación coas
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usuarias do transporte.
Por tanto, a Xunta de Galiza debe asumir a dirección técnica e seguimento do
proceso de normalización, asesorar a administración e particulares e coordinar os
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servizos encamiñados a conseguir os obxectivos, para que as concesionarias teñan en
conta a LNL.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
É coñecedora a Xunta de Galiza das múltiples deficiencias recollidas pola
veciñanza da área metropolitana da Coruña en relación á posta en andamento do novo
mapa de liñas de transporte de pasaxeiros en autobús?
Que mecanismos de corrección ten posto en marcha?
Como vai garantir a Xunta o correcto funcionamento como servizo público das
empresas de transporte concesionadas?

Santiago de Compostela, 07 de xaneiro de 2021

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Paulo Ríos Santómé
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Luis Bará Torres
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Mercedes Queixas Zas na data 07/01/2021 13:54:39

Paulo Ríos Santomé na data 07/01/2021 13:54:43
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Xosé Luis Bará Torres na data 07/01/2021 13:54:49
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela, Isaura Abelairas 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 na Comisión da CRTVG.
Unha vez decretado o estado de alarma no mes de marzo, a maior parte dos servizos
audiovisuais públicos que forman parte da Federación de Organismos de Radio e
Televisión Autonómicos (FORTA) modificaron a súa programación para ofrecer contido
educativo dirixido ao público escolar para que servise de reforzo toda vez que os centros
escolares estaban pechados.
En Galicia, a CRTVG, en colaboración coa Consellería de Educación, Universidade e
Formación Profesional, emitiu de luns a venres na segunda canle da TVG (G2) dúas
horas de programación educativa, difundida tamén pola web. Xa a mediados de abril
ampliouse no tempo este bloque educativo a tres horas e media.
Se ben é certo que TVE foi a primeira en emitir este tipo de contidos educativos, facíase
necesario que en Galicia contásemos con contidos propios adaptados á nosa realidade e
itinerario curricular e, por suposto, na nosa lingua.
As consellarías de Educación e Sanidade publicaron o 31 de agosto o último protocolo
de actuación Covid-19 para o ensino non universitario e nel di, no seu punto 8.1: “A
autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena
dun grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou
varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade”.
Dada a excepcional e incerta situación deste curso escolar, e sabedores de que a medida
que vaia avanzado o curso é máis que probable que, como xa está a acontecer, clases
completas (ou mesmo centros) teñan que gardar corentena, cremos necesario que
durante este ano -e mentres non se poñan en marcha outro tipo de iniciativas- a canle G2
da TVG programe de novo este bloque educativo, que servirá de reforzo e apoio aos
nenos e nenas galegas que teñan que gardar corentena nos seus fogares.
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Por todo o exposto as deputadas e o deputado que asinan preguntan:
1ª) Ten prevista a emisión de novo do bloque de contidos educativos en horario de mañá
na G2?
2ª) Existen datos de audiencia do bloque matinal de contidos educativos da calen G2 da
CRTVG durante o peche dos centros escolares (marzo-xuño)?
3ª) Producíronse novos contidos ao longo destes meses para actualizar coñecementos?
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Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 23/12/2020 17:45:53
María Isaura Abelairas Rodríguez na data 23/12/2020 17:46:10
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 23/12/2020 17:46:20
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Isaura Abelairas Rodríguez, 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 na Comisión Permanente non lexislativa de Control da Corporación
da RTVG.
A Lei 9/2011, de 9 de novembro, dos medios públicos de comunicación
audiovisual de Galicia contempla no seu artigo 36 a existencia dun estatuto
profesional, “instrumento destinado a fortalecer a calidade, profesionalidade e
independencia dos contidos informativos ofrecidos polas distintas canles de
radio, televisión e internet respondendo aos principios xerais que inspiran a
presente lei”.
O dito estatuto profesional prevé a creación dun consello de informativos como
órgano interno de participación das persoas profesionais da información da
Corporación RTVG, coa fin de velar pola independencia, veracidade e
obxectividade dos contidos informativos difundidos nas súas canles. A súa
organización e funcionamento aprobáraas o Consello de Administración, logo de
escoitar as organizacións sindicais representativas.
A pesar de que a Comisión de Regulamento e Réxime Interior da CRTVG
comezou hai anos coa redacción do proxecto do Estatuto profesional e do
consello de informativos, mesmo abrindo un prazo para que entidades
profesionais fixesen as súas achegas (o propio CPXG fíxoo en febreiro de 2019),
non existe ningún deses documentos, esenciais para garantir a independencia do
persoal traballador e a obxectividade da información emitida.
Por esa razón as deputadas que asinan preguntan:
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1ª) En que situación se atopa a redacción do estatuto profesional da CRTVG que
prevé á súa vez a creación do consello de informativos?
2ª) Cando prevé o Consello de Administración ter aprobados eses dous
documentos?
Pazo do Parlamento, 28 de decembro de 2020
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Isaura Abelairas Rodríguez, 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 o seu
debate na Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da
RTVG.
No ano 2010, a dirección xeral da CRTVG decidía eliminar as súas delegacións
de Pontevedra, Ferrol, A Mariña, Porto e Bruxelas. Esta decisión, que supuxo a
supresión dos informativos locais, provocou no seu día numerosas protestas
políticas e sindicais tanto polo que suporía para a propia estrutura do ente como
pola afectación ao dereito da cidadanía a recibir a información de proximidade ao
quedaren os informativos locais circunscritos a unha cobertura provincial.
A razón esgrimida pola dirección xeral da CRTVG foi a de rachar cos infinitos
procesos laborais xudicializados e dar cumprimento á Lei xeral de comunicación
audiovisual. Efectivamente, no seu día ningunha das críticas vertidas se referiu á
decisión de pór fin á externalización de parte dos servizos informativos, algo que
aplaudimos, mais si denunciaron -denuncia á que o Grupo Parlamentario
Socialista se suma aínda hoxe- que a reestruturación minguaba a correcta
cobertura informativa en Galicia por canto se reducía de maneira importante a
súa capacidade de reacción pola redución do persoal e o aumento da área
xeográfica de traballo.
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Lembremos que a información local de proximidade é esencial nun país coma o
noso, con gran dispersión poboacional. Por outra banda, como xa advertiu o
comité Intercentros, no seu día, a supresión desas delegacións supón en efecto
unha maior manipulación informativa, xa que os contidos pasan a ser
seleccionados desde a central de San Marcos, lugar que non ten por que coñecer
as circunstancias e particularidades de cada lugar da nosa xeografía.
Na Memoria da CRTVG correspondente ao ano 2019 dicía textualmente que “os
servizos informativos da TVG e da Radio Galega consolidaron o modelo
establecido no exercicio anterior coa información de proximidade” e recoñecía
que “a información de proximidade achégase coas catro desconexións locais
diarias, ás 9.50 horas, unha por provincia, nas que se dá cabida a tres ou catro
informacións, procurando que teñan presenza novas das áreas metropolitanas
pero tamén do ámbito rural”. Esta información mostra o descoñecemento que a
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dirección xeral ten do noso país se pensa que é posible resumir en 3 ou catro
pezas a actualidade de toda unha provincia.
En recente comparecencia na Comisión de Control da CRTVG do Parlamento
Galego, o propio director xeral, Alfonso Sánchez Izquierdo, declaraba: “o tema
das delegacións hai que abordalo, pero non é cuestión de volver a dez anos atrás
ou máis. Eu, nese tema das delegacións, corresponsalías ou correspondentes,
avogo máis por modelos nórdicos”. Á vez, aseguraba que “a dixitalización da
CRTVG leva agora a un proceso de transformación funcional, que é un dos
grandes retos que temos agora”.
No Grupo Parlamentario Socialista tememos que ese novo modelo de cobertura
informativa, que desbota as delegacións territoriais, teña que ver precisamente
con ese proceso de transformación funcional dos e das profesionais, que se
converterán en profesionais ‘multifunción’ que cubrirán a información de
maneira integral, é dicir, que serán á vez xornalistas para radio e televisión,
editores/as, operadores/as de cámara…
Sendo coñecedoras da mingua da calidade da información e da sobreexplotación
dos e das profesionais que supón ese novo modelo froito da dixitalización dos
medios (xa posto en marcha nalgún medio de comunicación privado), as
deputadas que asinan preguntan:
1ª) En que consiste o modelo nórdico no que o director xeral da CRTVG se basea
para avanzar cara á supresión das delegacións territoriais?
2ª) Como pensa garantir a correcta cobertura da información de proximidade nos
medios públicos?
3ª) Garantirá ese novo modelo a presenza permanente de profesionais da CRTVG
por toda a xeografía galega, recuperando emprazamentos como Pontevedra,
Burela e Ferrol?
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4ª) Ese novo modelo de cobertura informativa suporá un novo modelo funcional
tamén dos e das profesionais?
5ª) En que cambiarán as súas condicións de traballo?
Pazo do Parlamento, 28 de novembro de 2020
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