Asinado dixitalmente por:
REXISTRO ELECTRÓNICO
Data: 18/02/2021 01:20:36
Razón: Rexistro electrónico
Localización: Parlamento de Galicia

BOLETÍN OFICIAL DO
PARLAMENTO DE GALICIA
XI lexislatura
Número 97
18 de febreiro de 2021

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Fascículo 1

XI lexislatura. Número 97. 18 de febreiro de 2021

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

SUMARIO
1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en comisión

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a Comisión e publicación

ı 10467 (11/POC-001906)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Díaz Mouteira, María Sol e 6 máis
Sobre os pasos que vai dar a Xunta de Galicia tras a decisión do Goberno central de inserir o lobo
na Listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial
38434

ı 10499 (11/POC-001909)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
Sobre a situación da UCI do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense ao longo da terceira
onda da covid-19 e as actuacións levadas a cabo para habilitar as camas necesarias
38438

ı 10948 (11/POC-001957)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre a avaliación que fai o Goberno galego das medidas adoptadas ata o de agora para frear os
efectos da covid-19 na economía de Galicia e, en concreto, no referido ás mulleres e á poboación
xuvenil, así como as que vai adoptar para minimizar o impacto do seu levantamento, nomeadamente o remate dos ERTE por forza maior
38442

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
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ı 10132 (11/POC-001878)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre a consideración polo Goberno galego da posibilidade de arbitrar os mecanismos precisos
para dotar as oﬁcinas agrarias comarcais e as delegacións provinciais do Servizo de Explotacións
Agrarias da Consellería do Medio Rural do persoal necesario para o asesoramento e seguimento
das novas explotacións e da súa viabilidade
38446

ı 10138 (11/POC-001879)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia diante da crise que está a padecer o sector vitivinícola a consecuencia da pandemia da covid-19
38450

38406
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ı 10142 (11/POC-001880)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego desde a entrada en vigor do Real decreto
1078/2014 para loitar contra a contaminación do solo por nitratos e do aire por amoníaco, así como
as previstas para ese ﬁn
38455

ı 10186 (11/POC-001881)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa situación da tripulación do buque arrastreiro galego
Venturer, con base no porto de Vigo, afectada pola covid-19 e retida en Salvador de Bahía
38462

ı 10195 (11/POC-001883)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 3 máis
Sobre a sentenza xudicial referida á xestión do presidente da Federación Galega de Fútbol en relación cunhas actuacións de mellora no campo de fútbol municipal de Moraña
38465

ı 10198 (11/POC-001884)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a garantía por parte do Goberno galego da transparencia e da xustificación debida na
execución de todas as actuacións e investimentos anunciados no campo municipal de fútbol
de Moraña
38468

ı 10206 (11/POC-001885)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre os datos referidos ás medidas de prevención aplicadas pola Xunta de Galicia para evitar o
contaxio pola covid-19 do persoal ao servizo da Administración pública galega
38471
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ı 10249 (11/POC-001886)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 2 máis
Sobre as razóns da exclusión do Plan de transporte metropolitano da liña de transporte urbano do
Concello de Santiago de Compostela que viña operando nas parroquias de Ortoño, Bugadillo e Biduído, no concello de Ames, e as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir este servizo á veciñanza afectada
38475

ı 10254 (11/POC-001887)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 2 máis
Sobre a valoración realizada pola directora xeral de Formación e Colocación respecto dos datos do
paro rexistrado en Galicia no mes de xaneiro de 2021
38479
38407
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ı 10288 (11/POC-001888)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Díaz Mouteira, María Sol e 6 máis
Sobre as ferramentas postas á disposición das administracións públicas e dos cidadáns nas Directrices da Paisaxe de Galicia para facilitar o uso e aproveitamento do territorio e a preservación da
paisaxe galega
38482

ı 10294 (11/POC-001889)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da exixencia dun estudo conxunto de impacto ambiental dos seis parques eólicos previstos no monte do Gato, nos concellos de Oza-Cesuras, Aranga
e Coirós, así como as medidas que vai adoptar para garantir a correcta catalogación, conservación
e posta en valor dos bens patrimoniais da zona
38485

ı 10295 (11/POC-001890)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da exixencia dun estudo conxunto de impacto ambiental dos seis parques eólicos previstos no monte do Gato, nos concellos de Oza-Cesuras, Aranga
e Coirós, así como as medidas que vai adoptar para garantir a correcta catalogación, conservación
e posta en valor dos bens patrimoniais da zona
38489

ı 10305 (11/POC-001891)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre os datos detallados do investimento real realizado polo Goberno galego para o cumprimento
de cada un dos eixos do Plan galego de rehabilitación, alugueiro e mellora do acceso á vivenda
2015-2020, ou Plan RehaVita, así como sobre a elaboración dalgún informe respecto do grao de
cumprimento deste plan e da eﬁcacia das medidas reﬂectidas nel
38493

ı 10314 (11/POC-001892)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para garantir a atención necesaria aos doentes
con patoloxías cardíacas no Hospital da Mariña e o prazo previsto para a cobertura das prazas de
cardiólogo vacantes no centro
38497
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ı 10321 (11/POC-001893)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da carencia dunha residencia para persoas maiores
na comarca do Sar, as actuacións previstas na XI lexislatura ao respecto e as súas intencións en relación coa construción dun centro deste tipo no concello de Padrón
38499

ı 10335 (11/POC-001894)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
38408
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Sobre as medidas que vai implementar a Xunta de Galicia para paliar a situación en que se atopa
a frota galega do palangre de superﬁcie, e as actuacións previstas para evitar a súa creba 38501

ı 10340 (11/POC-001895)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre as liñas básicas que deben seguir os profesionais de atención á diversidade que están a prestar apoio nos centros escolares
38506

ı 10347 (11/POC-001896)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as medidas concretas adoptadas e previstas polo Goberno galego para afrontar a mortaldade
de moluscos nas rías de Arousa e Pontevedra a consecuencia do exceso de auga doce e da baixa
salinidade despois dos últimos temporais, así como sobre a previsible baixada de ingresos no sector
marisqueiro
38508

ı 10358 (11/POC-001897)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun plan estratéxico termal para
cada unha das catro provincias de Galicia
38513

ı 10363 (11/POC-001898)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun novo plan estratéxico termal
para Ourense
38515

ı 10368 (11/POC-001899)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Consellería do Mar respecto da construción da vía de acceso sur ao porto
da Guarda no primeiro semestre de 2021 e sobre as súas razóns para non consignar a partida orzamentaria necesaria para ese ﬁn
38517
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ı 10373 (11/POC-001900)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución, no primeiro semestre de 2021, das
obras de renovación das beirarrúas da estrada PO-552 ao seu paso por Priegue e A Ramallosa, no
concello de Nigrán, e as súas razóns para non consignar orzamento necesario para ese ﬁn 38520

ı 10375 (11/POC-001901)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis

38409

XI lexislatura. Número 97. 18 de febreiro de 2021

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

Sobre as razóns de que só un 60 % da veciñanza de Ourense atendese as citacións do Servizo Galego de
Saúde para a realización de cribados co ﬁn de detectar a covid-19 en persoas asintomáticas
38522

ı 10381 (11/POC-001902)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da recuperación da atención médica que se viña
prestando de luns a venres en horario de tarde no Centro de Saúde de Burela, así como sobre o
prazo estimado para o restablecemento da atención primaria presencial nese centro
38526

ı 10386 (11/POC-001903)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre as intencións do Goberno de dotar o Servizo de Cardioloxía do Hospital da Mariña dos recursos
humanos, materiais e tecnolóxicos necesarios para ofrecer unha atención de calidade
38528

ı 10440 (11/POC-001904)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da creación dunha praza de enfermeiro ou enfermeira especialista en obstetricia-xinecoloxía (matrón ou matrona) no Centro de Saúde de Foz, así
como sobre as razóns polas que non se repuxeron os servizos sanitarios suprimidos no concello
38531

ı 10454 (11/POC-001905)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución no ano 2021 das actuacións de mellora
da seguridade viaria necesarias na estrada PO-546, coñecida como a «estrada vella Pontevedra-Marín»
38534

ı 10478 (11/POC-001907)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 7 máis
Sobre o contido da orde de axudas publicada o día 3 de febreiro no Diario Oﬁcial de Galicia para a renovación da frota de taxis, así como as outras medidas de apoio ao sector que impulsou o Goberno
galego no actual contexto de pandemia sanitaria para garantir unha mobilidade segura
38537
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ı 10492 (11/POC-001908)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 2 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para evitar o impacto que están a ter as
medidas de prevención fronte á covid-19 establecidas na Orde do 26 de xaneiro de 2021, nos establecementos comerciais retallistas de produtos hixiénicos, persoas autónomas e pemes
38539

ı 10533 (11/POC-001910)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis

38410
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Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego e as demandas que vai realizar ao Goberno central en relación co déﬁcit de maquinistas existente nos servizos ferroviarios de Galicia, e
en particular de Ourense, así como as necesidades que hai en materia ferroviaria
38542

ı 10573 (11/POC-001911)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do impacto na economía galega da evolución das exportacións e da terceira onda da covid-19, así como do resultado da Estratexia de Internacionalización da Empresa Galega 2020, e as actuacións que está a valorar para fomentar unha diversiﬁcación
dos sectores e dos países de destino
38547

ı 10582 (11/POC-001912)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre os requisitos e baremos establecidos na convocatoria do proceso selectivo para a cobertura
da praza de subdirector ou subdirectora da Agader para as Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural, e as previsións do Goberno galego ao respecto
38551

ı 10591 (11/POC-001913)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da existencia dun problema de déﬁcit de diagnóstico
do cancro durante o ano 2020 e as súas previsións respecto do estudo da posibilidade de ampliar
os cribados de cancro que está a realizar o Sergas
38555

ı 10594 (11/POC-001914)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia, nomeadamente o Instituto Galego de Promoción Económica, para impulsar procesos de concentración e dimensionamento empresarial co
ﬁn de mellorar a competitividade das empresas galegas, así como para promover os procesos de
innovación e dixitalización das pemes e micropemes
38557

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 10600 (11/POC-001915)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución, no primeiro semestre de 2021, das
reformas solicitadas polos centros educativos do concello de Mos
38559

ı 10605 (11/POC-001916)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución, no primeiro semestre de 2021, das
reformas solicitadas polos centros educativos da vila de Baiona
38561

38411
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ı 10626 (11/POC-001917)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre os datos referidos ás vivendas adxudicadas, persoas inscritas e baixas rexistradas no Rexistro
Único de Demandantes de Vivenda en cada un dos anos de vixencia do Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora do acceso á vivenda 2015-2020, ou Plan Rehavita
38563

ı 10631 (11/POC-001918)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre a valoración pola Consellería de Emprego e Igualdade en relación ao desenvolvemento
do VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes
2017-2020
38568

ı 10637 (11/POC-001919)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre o número de expedientes afectados polo atraso nos pagamentos das libranzas de dependencia
en cada provincia e as medidas previstas para que os atrasos non se volvan producir
38571

ı 10646 (11/POC-001920)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis
Sobre as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia en política industrial tendentes a evitar o desmantelamento industrial de moitas comarcas do país, especialmente no interior de Galicia
38574

ı 10647 (11/POC-001921)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis
Sobre as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia en política industrial tendentes a evitar o desmantelamento industrial de moitas comarcas do país, especialmente no interior de Galicia
38577

ı 10668 (11/POC-001922)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a adecuación do contexto educativo para o profesorado e alumnado con deﬁciencias auditivas
38580
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ı 10669 (11/POC-001923)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a avaliación pola Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da aplicación
do Plan Lía 2016-2020 de Bibliotecas Escolares
38584

ı 10670 (11/POC-001924)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis

38412
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Sobre as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia tendentes á protección do patrimonio cultural
galego existente en coleccións particulares
38587

ı 10671 (11/POC-001925)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a xestión dos contaxios pola covid-19 nos centros de ensino por parte do Sergas e da Consellería de Educación
38590

ı 10707 (11/POC-001926)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
Sobre o balance pola CRTVG dos proxectos nos que ten participado ao longo de 2020 e dos novos
proxectos cinematográﬁcos nos que vai participar
38593

ı 10733 (11/POC-001927)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a estratexia deseñada por Galicia para actuar ante o Brexit e que foi apoiada polo Consello
Galego de Pesca
38596

ı 10735 (11/POC-001928)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre cales serán os beneﬁcios trala aprobación por Portos de Galicia da nova delimitación de espazos
e usos portuarios de Santo Tomé e Tragove no municipio pontevedrés de Cambados
38599

ı 10740 (11/POC-001929)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego sobre a proposta de criterios fixada pola Comisión Europea para a repartición do fondo destinado ao ámbito pesqueiro dentro do Brexit Adjustment
Reserve (BAR)
38602
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ı 10742 (11/POC-001930)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego da Resolución do Parlamento Europeo, en relación sobre
un aumento dos recursos pesqueiros no mar, concretamente sobre as medidas para promover a
recuperación das poboacións de peixes por riba do rendemento máximo sostible (RMS), en particular zonas de recuperación de poboación de peixes e zonas mariñas protexidas
38605

ı 10746 (11/POC-001931)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a diversiﬁcación de actividades en Navantia Ría de Ferrol

38608

38413
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ı 10749 (11/POC-001932)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a situación na que se atopa a calidade asistencial na Atención Primaria en Galicia

ı 10755 (11/POC-001933)

38611

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre as condicións de traballo do persoal na residencia DomusVi de Laraxe, na comarca de
Ferrol
38615

ı 10776 (11/POC-001934)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre cales foron os criterios para a elaboración das bases da praza de subdirector de Agader para
as relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural, publicada no Diario Oﬁcial de Galicia do día 20
de decembro de 2020
38619

ı 10783 (11/POC-001935)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia relacionadas co labor de control e vixilancia da execución da obra do complexo hospitalario Gran Montecelo
38622

ı 10788 (11/POC-001936)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e 2 máis
Sobre a previsión polo Goberno galego de desenvolver o Plan de xestión do xabaril e as razóns da
redución das contías por danos causados pola fauna silvestre con respecto ao 2020
38624

ı 10795 (11/POC-001937)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre a actuación pola Xunta de Galicia para que solicite unha rectiﬁcación inmediata no Diario Oﬁcial de Galicia, na que se inclúa no apartado de comercio esencial aos establecementos comerciais
de venda polo miúdo de produtos hixiénicos
38626
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Admisión da retirada e publicación do acordo

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
38426

38414
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Admisión da corrección, asignación a Comisión e publicación do acordo

ı 9650 (11/POC-001781)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre as actuacións que está a desenvolver a Xunta de Galicia para evitar un empeoramento das
condicións salariais das mulleres galegas e a continuidade da fenda salarial a consecuencia da crise
da covid-19, así como a valoración que fai da súa incidencia na economía galega e dos datos existentes ao respecto
38426

1.4.4.4. Preguntas de iniciativa popular
Admisión a trámite e publicación

ı 10331 (11/PDC-000010)

Pregunta de iniciativa popular sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central da consideración da práctica deportiva como unha actividade esencial para os efectos
da aplicación de posibles restricións durante a pandemia da covid-19, así como sobre a rebaixa ao
10 % do IVE en todos os servizos vinculados á actividade física e deportiva, polo menos durante
ese período
38628

ı 10918 (11/PDC-000011)

Pregunta de iniciativa popular sobre as demandas que vai realizar o Goberno galego ao Goberno
central en relación coa aplicación da nova Política Agraria Común
38631

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento
2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı Sesión plenaria (día 23 de febreiro de 2021, ás 10.00 horas)
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1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en comisión

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 16 de febreiro de 2021, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a Comisión e publicación
- 10467 (11/POC-001906)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Díaz Mouteira, María Sol e 6 máis
Sobre os pasos que vai dar a Xunta de Galicia tras a decisión do Goberno central de inserir o lobo
na Listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 10499 (11/POC-001909)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
Sobre a situación da UCI do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense ao longo da terceira
onda da covid-19 e as actuacións levadas a cabo para habilitar as camas necesarias
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 10948 (11/POC-001957)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre a avaliación que fai o Goberno galego das medidas adoptadas ata o de agora para frear os
efectos da covid-19 na economía de Galicia e, en concreto, no referido ás mulleres e á poboación
xuvenil, así como as que vai adoptar para minimizar o impacto do seu levantamento, nomeadamente o remate dos ERTE por forza maior
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
Verificación:
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Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 10132 (11/POC-001878)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre a consideración polo Goberno galego da posibilidade de arbitrar os mecanismos precisos
para dotar as oﬁcinas agrarias comarcais e as delegacións provinciais do Servizo de Explotacións
Agrarias da Consellería do Medio Rural do persoal necesario para o asesoramento e seguimento
das novas explotacións e da súa viabilidade
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
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- 10138 (11/POC-001879)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia diante da crise que está a padecer o sector vitivinícola a consecuencia da pandemia da covid-19
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 10142 (11/POC-001880)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre as medidas adoptadas polo Goberno galego desde a entrada en vigor do Real decreto
1078/2014 para loitar contra a contaminación do solo por nitratos e do aire por amoníaco, así como
as previstas para ese ﬁn
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 10186 (11/POC-001881)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa situación da tripulación do buque arrastreiro
galego Venturer, con base no porto de Vigo, afectada pola covid-19 e retida en Salvador de Bahía
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 10195 (11/POC-001883)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 3 máis
Sobre a sentenza xudicial referida á xestión do presidente da Federación Galega de Fútbol en relación cunhas actuacións de mellora no campo de fútbol municipal de Moraña
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
Verificación:
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- 10198 (11/POC-001884)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e 3 máis
Sobre a garantía por parte do Goberno galego da transparencia e da xustiﬁcación debida na execución de todas as actuacións e investimentos anunciados no campo municipal de fútbol de Moraña
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 10206 (11/POC-001885)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre os datos referidos ás medidas de prevención aplicadas pola Xunta de Galicia para evitar o
contaxio pola covid-19 do persoal ao servizo da Administración pública galega
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 10249 (11/POC-001886)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo e 2 máis
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Sobre as razóns da exclusión do Plan de transporte metropolitano da liña de transporte urbano do
Concello de Santiago de Compostela que viña operando nas parroquias de Ortoño, Bugadillo e Biduído, no concello de Ames, e as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir este servizo á veciñanza afectada
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 10254 (11/POC-001887)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 2 máis
Sobre a valoración realizada pola directora xeral de Formación e Colocación respecto dos datos do
paro rexistrado en Galicia no mes de xaneiro de 2021
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 10288 (11/POC-001888)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Díaz Mouteira, María Sol e 6 máis
Sobre as ferramentas postas á disposición das administracións públicas e dos cidadáns nas Directrices da Paisaxe de Galicia para facilitar o uso e aproveitamento do territorio e a preservación da
paisaxe galega
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 10294 (11/POC-001889)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e Bará Torres, Xosé Luís
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da exixencia dun estudo conxunto de impacto ambiental dos seis parques eólicos previstos no monte do Gato, nos concellos de Oza-Cesuras, Aranga
e Coirós, así como as medidas que vai adoptar para garantir a correcta catalogación, conservación
e posta en valor dos bens patrimoniais da zona
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 10295 (11/POC-001890)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da exixencia dun estudo conxunto de impacto ambiental dos seis parques eólicos previstos no monte do Gato, nos concellos de Oza-Cesuras, Aranga
e Coirós, así como as medidas que vai adoptar para garantir a correcta catalogación, conservación
e posta en valor dos bens patrimoniais da zona
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 10305 (11/POC-001891)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre os datos detallados do investimento real realizado polo Goberno galego para o cumprimento
de cada un dos eixos do Plan galego de rehabilitación, alugueiro e mellora do acceso á vivenda
2015-2020, ou Plan RehaVita, así como sobre a elaboración dalgún informe respecto do grao de
cumprimento deste plan e da eﬁcacia das medidas reﬂectidas nel
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 10314 (11/POC-001892)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para garantir a atención necesaria aos doentes
con patoloxías cardíacas no Hospital da Mariña e o prazo previsto para a cobertura das prazas de
cardiólogo vacantes no centro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 10321 (11/POC-001893)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da carencia dunha residencia para persoas maiores
na comarca do Sar, as actuacións previstas na XI lexislatura ao respecto e as súas intencións en relación coa construción dun centro deste tipo no concello de Padrón
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 10335 (11/POC-001894)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as medidas que vai implementar a Xunta de Galicia para paliar a situación en que se atopa
a frota galega do palangre de superﬁcie, e as actuacións previstas para evitar a súa creba
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 10340 (11/POC-001895)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre as liñas básicas que deben seguir os profesionais de atención á diversidade que están a prestar apoio nos centros escolares
Comisión 4ª, Educación e Cultura

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
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- 10347 (11/POC-001896)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre as medidas concretas adoptadas e previstas polo Goberno galego para afrontar a mortaldade
de moluscos nas rías de Arousa e Pontevedra a consecuencia do exceso de auga doce e da baixa
salinidade despois dos últimos temporais, así como sobre a previsible baixada de ingresos no sector
marisqueiro
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 10358 (11/POC-001897)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun plan estratéxico termal para
cada unha das catro provincias de Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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- 10363 (11/POC-001898)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 4 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da elaboración dun novo plan estratéxico termal
para Ourense
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 10368 (11/POC-001899)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Consellería do Mar respecto da construción da vía de acceso sur ao porto
da Guarda no primeiro semestre de 2021 e sobre as súas razóns para non consignar a partida orzamentaria necesaria para ese ﬁn
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 10373 (11/POC-001900)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución, no primeiro semestre de 2021,
das obras de renovación das beirarrúas da estrada PO-552 ao seu paso por Priegue e A Ramallosa, no concello de Nigrán, e as súas razóns para non consignar orzamento necesario para
ese fin
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 10375 (11/POC-001901)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as razóns de que só un 60 % da veciñanza de Ourense atendese as citacións do Servizo Galego
de Saúde para a realización de cribados co ﬁn de detectar a covid-19 en persoas asintomáticas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
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- 10381 (11/POC-001902)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da recuperación da atención médica que se viña
prestando de luns a venres en horario de tarde no Centro de Saúde de Burela, así como sobre o
prazo estimado para o restablecemento da atención primaria presencial nese centro
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 10386 (11/POC-001903)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre as intencións do Goberno de dotar o Servizo de Cardioloxía do Hospital da Mariña dos recursos humanos, materiais e tecnolóxicos necesarios para ofrecer unha atención de calidade
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 10440 (11/POC-001904)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da creación dunha praza de enfermeiro ou
enfermeira especialista en obstetricia-xinecoloxía (matrón ou matrona) no Centro de Saúde de
Foz, así como sobre as razóns polas que non se repuxeron os servizos sanitarios suprimidos
no concello
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 10454 (11/POC-001905)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución no ano 2021 das actuacións de
mellora da seguridade viaria necesarias na estrada PO-546, coñecida como a «estrada vella
Pontevedra-Marín»
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 10478 (11/POC-001907)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 7 máis
Sobre o contido da orde de axudas publicada o día 3 de febreiro no Diario Oﬁcial de Galicia para a
renovación da frota de taxis, así como as outras medidas de apoio ao sector que impulsou o Goberno galego no actual contexto de pandemia sanitaria para garantir unha mobilidade segura
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 10492 (11/POC-001908)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 2 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego para evitar o impacto que están a ter as
medidas de prevención fronte á covid-19 establecidas na Orde do 26 de xaneiro de 2021, nos establecementos comerciais retallistas de produtos hixiénicos, persoas autónomas e pemes
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 10533 (11/POC-001910)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 4 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo o Goberno galego e as demandas que vai realizar ao Goberno central en relación co déﬁcit de maquinistas existente nos servizos ferroviarios de Galicia, e
en particular de Ourense, así como as necesidades que hai en materia ferroviaria
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 10573 (11/POC-001911)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do impacto na economía galega da evolución das exportacións e da terceira onda da covid-19, así como do resultado da Estratexia de Internacionaliza-
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ción da Empresa Galega 2020, e as actuacións que está a valorar para fomentar unha diversiﬁcación
dos sectores e dos países de destino
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 10582 (11/POC-001912)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Albert, María e 2 máis
Sobre os requisitos e baremos establecidos na convocatoria do proceso selectivo para a cobertura
da praza de subdirector ou subdirectora da Agader para as Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural, e as previsións do Goberno galego ao respecto
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 10591 (11/POC-001913)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da existencia dun problema de déﬁcit de diagnóstico
do cancro durante o ano 2020 e as súas previsións respecto do estudo da posibilidade de ampliar
os cribados de cancro que está a realizar o Sergas
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 10594 (11/POC-001914)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis
Sobre as medidas que vai adoptar a Xunta de Galicia, nomeadamente o Instituto Galego de Promoción Económica, para impulsar procesos de concentración e dimensionamento empresarial co
ﬁn de mellorar a competitividade das empresas galegas, así como para promover os procesos de
innovación e dixitalización das pemes e micropemes
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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- 10600 (11/POC-001915)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución, no primeiro semestre de 2021, das
reformas solicitadas polos centros educativos do concello de Mos
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 10605 (11/POC-001916)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da execución, no primeiro semestre de 2021, das
reformas solicitadas polos centros educativos da vila de Baiona
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 10626 (11/POC-001917)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e Bará Torres, Xosé Luís
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Sobre os datos referidos ás vivendas adxudicadas, persoas inscritas e baixas rexistradas no Rexistro
Único de Demandantes de Vivenda en cada un dos anos de vixencia do Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora do acceso á vivenda 2015-2020, ou Plan Rehavita
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 10631 (11/POC-001918)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre a valoración pola Consellería de Emprego e Igualdade en relación ao desenvolvemento do VII
Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 10637 (11/POC-001919)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre o número de expedientes afectados polo atraso nos pagamentos das libranzas de dependencia en cada provincia e as medidas previstas para que os atrasos non se volvan producir
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 10646 (11/POC-001920)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis
Sobre as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia en política industrial tendentes a evitar o desmantelamento industrial de moitas comarcas do país, especialmente no interior de Galicia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 10647 (11/POC-001921)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos e 2 máis
Sobre as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia en política industrial tendentes a evitar o desmantelamento industrial de moitas comarcas do país, especialmente no interior de Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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- 10668 (11/POC-001922)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a adecuación do contexto educativo para o profesorado e alumnado con deficiencias
auditivas
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 10669 (11/POC-001923)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a avaliación pola Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da aplicación
do Plan Lía 2016-2020 de Bibliotecas Escolares
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 10670 (11/POC-001924)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as medidas a adoptar pola Xunta de Galicia tendentes á protección do patrimonio cultural
galego existente en coleccións particulares
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 10671 (11/POC-001925)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre a xestión dos contaxios pola covid-19 nos centros de ensino por parte do Sergas e da Consellería de Educación
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 10707 (11/POC-001926)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Arias Rodríguez, Raquel e 6 máis
Sobre o balance pola CRTVG dos proxectos nos que ten participado ao longo de 2020 e dos novos
proxectos cinematográﬁcos nos que vai participar
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
- 10733 (11/POC-001927)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a estratexia deseñada por Galicia para actuar ante o Brexit e que foi apoiada polo Consello
Galego de Pesca
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
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- 10735 (11/POC-001928)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre cales serán os beneﬁcios trala aprobación por Portos de Galicia da nova delimitación de espazos e usos portuarios de Santo Tomé e Tragove no municipio pontevedrés de Cambados
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 10740 (11/POC-001929)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a valoración polo Goberno galego sobre a proposta de criterios fixada pola Comisión Europea para a repartición do fondo destinado ao ámbito pesqueiro dentro do Brexit Adjustment
Reserve (BAR)
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 10742 (11/POC-001930)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
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Sobre a valoración polo Goberno galego da Resolución do Parlamento Europeo, en relación sobre
un aumento dos recursos pesqueiros no mar, concretamente sobre as medidas para promover a
recuperación das poboacións de peixes por riba do rendemento máximo sostible (RMS), en particular zonas de recuperación de poboación de peixes e zonas mariñas protexidas
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 10746 (11/POC-001931)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a diversiﬁcación de actividades en Navantia Ría de Ferrol
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 10749 (11/POC-001932)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a situación na que se atopa a calidade asistencial na Atención Primaria en Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 10755 (11/POC-001933)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre as condicións de traballo do persoal na residencia DomusVi de Laraxe, na comarca de
Ferrol
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 10776 (11/POC-001934)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre cales foron os criterios para a elaboración das bases da praza de subdirector de Agader para
as relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural, publicada no Diario Oﬁcial de Galicia do día 20
de decembro de 2020
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 10783 (11/POC-001935)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia relacionadas co labor de control e vixilancia da execución da obra do complexo hospitalario Gran Montecelo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 10788 (11/POC-001936)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e 2 máis
Sobre a previsión polo Goberno galego de desenvolver o Plan de xestión do xabaril e as razóns da
redución das contías por danos causados pola fauna silvestre con respecto ao 2020
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
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- 10795 (11/POC-001937)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre a actuación pola Xunta de Galicia para que solicite unha rectiﬁcación inmediata no Diario Oﬁcial de Galicia, na que se inclúa no apartado de comercio esencial aos establecementos comerciais
de venda polo miúdo de produtos hixiénicos
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Admisión da retirada e publicación do acordo
- 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
BOPG nº 74, do 12.01.2021
A Mesa admite a retirada solicitada no doc. núm. 10570.

Admisión da corrección, asignación a Comisión e publicación do acordo
- 9650 (11/POC-001781)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre as actuacións que está a desenvolver a Xunta de Galicia para evitar un empeoramento das
condicións salariais das mulleres galegas e a continuidade da fenda salarial a consecuencia da crise
da covid-19, así como a valoración que fai da súa incidencia na economía galega e dos datos existentes ao respecto
BOPG nº 92, do 11.02.2021
A Mesa admite a corrección e acorda a reasignación, solicitada no doc. núm. 10530, á Comisión 3ª,
Economía, Facenda e Orzamentos.
Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2021
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º

1.4.4.4. Preguntas de iniciativa popular

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 16 de febreiro de 2021, adoptou os seguintes acordos:

Admisión a trámite e publicación
- 10331 (11/PDC-000010)
Pregunta de iniciativa popular sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central da consideración da práctica deportiva como unha actividade esencial para os efectos
da aplicación de posibles restricións durante a pandemia da covid-19, así como sobre a rebaixa ao
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10 % do IVE en todos os servizos vinculados á actividade física e deportiva, polo menos durante
ese período
A Mesa acorda:
1º. A admisión a trámite e cualiﬁcación como pregunta de iniciativa popular.
2º. A súa publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
3º. De conformidade co previsto no Regulamento do Parlamento e no artigo 17 apartado terceiro
da Lei 7/ 2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento

de Galicia, os deputados e deputadas poden asumir como propias e convertelas en preguntas con

resposta escrita ou oral no prazo de 15 días hábiles, incluídos os sábados, a partir do día seguinte
á publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia. Así, a través do rexistro electrónico, aberto

as 24 horas do día, poderá producirse a asunción só a partir das 00.00 horas de inicio do día se-

guinte á publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia. Tal e como prevé o artigo citado, de
seren varios os deputados ou deputadas que manifesten a súa asunción, será asignada a pregunta
ao primeiro que o solicite.
- 10918 (11/PDC-000011)

Pregunta de iniciativa popular sobre as demandas que vai realizar o Goberno galego ao Goberno
central en relación coa aplicación da nova Política Agraria Común
A Mesa acorda:
1º. A admisión a trámite e cualiﬁcación como pregunta de iniciativa popular.
2º. A súa publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
3º. De conformidade co previsto no Regulamento do Parlamento e no artigo 17 apartado terceiro
da Lei 7/ 2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento

de Galicia, os deputados e deputadas poden asumir como propias e convertelas en preguntas con

resposta escrita ou oral no prazo de 15 días hábiles, incluídos os sábados, a partir do día seguinte
á publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia. Así, a través do rexistro electrónico, aberto

as 24 horas do día, poderá producirse a asunción só a partir das 00.00 horas de inicio do día se-

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

guinte á publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia. Tal e como prevé o artigo citado, de
seren varios os deputados ou deputadas que manifesten a súa asunción, será asignada a pregunta
ao primeiro que o solicite.

Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2021
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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2. Elección e composición do Parlamento, réxime e goberno interior,
organización e funcionamento
2.4. Organización e funcionamento do Parlamento
2.4.3. Convocatorias

Sesión plenaria (día 23 de febreiro de 2021, ás 10.00 horas)
A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do Parlamento, resolveu
convocar o Pleno do Parlamento para realizar unha sesión o próximo día 23 de febreiro de 2021,
ás 10.00 horas, no pazo do Parlamento.
De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 16 de febreiro de 2021, a orde do
día da sesión é a seguinte:
Punto 1. Elección dos seis vogais dos Consellos Sociais das Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo (11/PVCS-000002, 11/PVCS-000001, 11/PVCS-000003)
Punto 2. Textos lexislativos
2.1 Debate e votación do ditame, emitido pola Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos,
sobre a Proposición de lei de simpliﬁcación administrativa e de apoio á reactivación económica de
Galicia (doc. núm. 6203, 11/PPL-000002)
Publicación do ditame da Comisión, BOPG nº 96, do 17.02.2021

Publicación de emendas e votos particulares BOPG nº 96, do 17.02.2021

2.2 Debate e votación do ditame, emitido pola Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego,
sobre a Proposición de lei de modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia
(doc. núm. 5637, 11/PPL-000001)
Publicación do ditame da Comisión, BOPG nº 94, do 15.02.2021

Publicación de emendas e votos particulares BOPG nº 94, do 15.02.2021

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.3 Debate e votación do ditame, emitido pola Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral,
Xustiza e Interior, sobre o Proxecto de lei reguladora da acción exterior e cooperación para o desenvolvemento de Galicia (doc. núm. 2794, 11/PL-000005)
Publicación do ditame da Comisión, BOPG nº 95, do 16.02.2021

Publicación de emendas e votos particulares BOPG, nº 95, do 16.02.2021

Punto 3. Debate e votación das propostas de resolución formuladas á primeira revisión do Plan forestal de Galicia (doc. núm. 8904, 11/PEP-000001) (docs. núm. 10470, 10471, 10472 e 10473)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 84, do 28.01.2021

Publicación das propostas de resolución, BOPG nº 96, do 17.02.2021
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Punto 4. Comparecencias
4.1 11053 (11/CPP-000041)
Do Sr. conselleiro de Sanidade, por petición propia, para informar sobre a evolución da incidencia
da pandemia en Galicia no relativo á situación epidemiolóxica e asistencial e os avances no Plan
galego de vacinación fronte á covid-19
Publicación da iniciativa, BOPG nº 96, do 17.02.2021

Acumúlase na anterior a seguinte:
4.2 7465 (11/CPP-000035)
Do Sr. conselleiro de Sanidade, por solicitude dos dezanove deputadas e deputados do Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, para dar conta das medidas que está tomando a
Xunta diante da evidencia de que Galicia está inmersa nunha terceira onda por contaxios de
covid-19 e da estratexia de vacinación, que debería ser unha peza clave para evitar a transmisión
de contaxios
Publicación da iniciativa, BOPG nº 75, do 13.01.2021

Punto 5. Mocións
5.1 10802 (11/MOC-000025)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa nova onda de contaxios de covid-19 e a estratexia de vacinación. (Moción consecuencia da Interpelación nº 8569, publicada no BOPG nº 83, do 27.01.2021, e debatida na sesión plenaria do 09.02.2021)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 96, do 17.02.2021

5.2 10901 (11/MOC-000026)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co ﬁnanciamento local.
(Moción consecuencia da Interpelación nº 6176, publicada no BOPG nº 63, do 16.12.2020, e debatida
na sesión plenaria do 09.02.2021)

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Publicación da iniciativa, BOPG nº 96, do 17.02.2021

5.3 10913 (11/MOC-000027)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio
Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego para a xestión da crise sanitaria provocada
pola pandemia. (Moción consecuencia da Interpelación nº 7888, publicada no BOPG nº 79, do
20.01.2021, e debatida na sesión plenaria do 09.02.2021)
Publicación da iniciativa, BOPG nº 96, do 17.02.2021
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Punto 6. Proposicións non de lei
6.1 4762 (11/PNP-000541)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e oito deputados/as máis
Sobre a demanda por parte do Goberno galego ao Goberno central da encarga da construción
dun buque de acción marítima para a Armada española nos estaleiros de Navantia na ría de
Ferrol
Publicación da iniciativa, BOPG nº 44, do 11.11.2020

6.2 7861 (11/PNP-000822)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e dous deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa repartición do fondo
Covid da Unión Europea para a reactivación Next Generation
Publicación da iniciativa, BOPG nº 79, do 20.01.2021

6.3 9767 (11/PNP-000977)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e tres deputados/as máis
Sobre a posta en marcha polo Goberno galego dun plan de choque destinado a rebaixar a fenda
salarial existente entre as mulleres e os homes de Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 91, do 10.02.2021

6.4 9993 (11/PNP-000996)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e dezaoito deputados/as máis
Sobre o impacto da pandemia na diagnose e tratamento do cancro e as medidas que debe adoptar
a Xunta de Galicia ao respecto
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG nº 91, do 10.02.2021

6.5 10078 (11/PNP-001007)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Rodríguez, Patricia e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a valoración pola Xunta de Galicia en relación coas boniﬁcacións de peaxes e a transferencia
da AP-9

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Publicación da iniciativa, BOPG nº 91, do 10.02.2021

6.6 10320 (11/PNP-001026)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e catorce deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as demandas que debe realizar
ao Goberno central en relación coa situación que están a padecer as mulleres no ámbito laboral
e familiar
Publicación da iniciativa pola vía de urxencia, BOPG nº 91, do 10.02.2021
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Punto 7. Interpelacións
7.1 7604 (11/INT-000485)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e tres deputados/as máis
Sobre os datos e informes cos que conta o Goberno galego acerca dos efectos da pandemia da
covid-19 nas mulleres galegas
Publicación da iniciativa, BOPG nº 79, do 20.01.2021

7.2 9382 (11/INT-000550)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e dezaoito deputados/as máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co impacto que está a ter para as mulleres a crise
económica xerada pola covid-19.
Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, BOPG nº 88, do 03.02.2021

7.3 9630 (11/INT-000561)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e dous deputados/as máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa obtención de novas oportunidades de explotación enerxética en Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 91, do 10.02.2021

Punto 8. Preguntas para resposta oral do presidente da Xunta de Galicia
8.1 11054 (11/POPX-000019)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da situación da autoestrada AP-9 no referido ás peaxes
e a súa transferencia a Galicia
Publicación da iniciativa, BOPG nº 96, do 17.02.2021

8.2 11055 (11/POPX-000020)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da defensa que está a facer dos intereses da cidadanía
de Galicia na pandemia da covid-19
Publicación da iniciativa, BOPG nº 96, do 17.02.2021

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Punto 9. Preguntas ao Goberno
9.1 10069 (11/POP-001482)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e tres deputados/as máis
Sobre a presentación polo Goberno galego dalgún proxecto industrial tractor para os concellos das
Pontes de García Rodríguez e de Cerceda
Publicación da iniciativa, BOPG nº 91, do 10.02.2021
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9.2 11041 (11/PUP-000157)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Tellado Filgueira, Miguel Ángel e sete deputados/as máis

Sobre o coñecemento polo Goberno galego dalgunha iniciativa por parte do Goberno central para
achegar axudas directas e a fondo perdido aos sectores máis afectados polas restricións derivadas
da covid-19, nomeadamente, a hostalaría, autónomos e pemes
Publicación da iniciativa, BOPG nº 96, do 17.02.2021

9.3 11043 (11/PUP-000158)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para garantir a viabilidade inmediata do estaleiro Barreras de Vigo, a supervivencia da súa industria auxiliar e a continuidade da súa actividade
de construción naval

Publicación da iniciativa, BOPG nº 96, do 17.02.2021

9.4 7494 (11/POP-001192)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Prado del Río, Paula e oito deputados/as máis

Sobre o balance que fai a Xunta de Galicia do programa Emega nestes últimos catro anos
Publicación da iniciativa, BOPG nº 75, do 13.01.2021

9.5 10193 (11/POP-001497)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e dezaoito deputados/as máis

Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia para evitar a deslocalización dos postos
de traballo asociados á produción enerxética, como é o caso do centro de operacións de Naturgy
na Coruña

Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, BOPG nº 91, do 10.02.2021

9.6 9855 (11/POP-001456)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e dezaoito deputados/as máis

Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto do cumprimento do Plan galego de vacinación contra
a covid-19, no caso da vacinación de dúas persoas relacionadas co grupo DomusVi

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, BOPG nº 91, do 10.02.2021

9.7 7506 (11/POP-000982)

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

Sobre a consideración da necesidade de habilitar unha partida orzamentaria para a adquisición

dos lectores oculares e tabletas con brazo articulado para usuarios coa capacidade de comunicación
e movemento impedida

Publicación da iniciativa, BOPG nº 79, do 20.01.2021
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9.8 11036 (11/PUP-000156)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen

Sobre o perﬁl previsto pola Consellería do Medio Rural para a cobertura dunha praza de directivo
da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
Publicación da iniciativa, BOPG nº 96, do 17.02.2021

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non de lei
ata seis horas antes do inicio da sesión, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento.

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2021
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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A Mesa do Parlamento

Marisol Díaz Mouteira, José Manuel Balseiro Orol, Ramón Carballo Páez, Diego
Calvo Pouso, Rubén Lorenzo Gómez, Carmen Pomar Tojo e Marta Nóvoa Iglesias,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo, 98, 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa Mesa, a seguinte pregunta para

a súa resposta oral na Comisión 2ª,

Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios polo trámite
de urxencia.

Xustificación da urxencia
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Goberno galego explique canto
antes a súa posición sobre un tema de gran interese na nosa Comunidade Autónoma.
O Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico vén de decidir incluír ao lobo
na Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial (LESRPE). Esta
decisión é contraria aos intereses das comunidades do norte do río Douro (Castela e
León, Asturias, Cantabria e Galicia), que son as que concentran máis do 90% do lobo
de España e cuxas explotacións gandeiras sofren os ataques.

O lobo en Galicia cumpre as tres condicións que marca a Directiva Hábitats cando fai
referencia ao estado de conservación dunha especie e que sexa considerada
favorable:

1.-

Os datos sobre a dinámica das poboacións das especies en cuestión indiquen

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
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Verificación:
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que a mesma segue e pode seguir constituíndo a longo prazo un elemento vital
dos hábitats naturais aos que pertenzan.
2.-

A área de distribución natural da especie non se estea reducindo nin ameace
con reducirse nun futuro previsible.
Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
gp-pp@parlamentodegalicia.gal

@gppgalicia

@GrupoPopularGal
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3.-

Exista e probablemente siga existindo un hábitat de extensión suficiente para
manter as súas poboacións a longo prazo.

As poboacións de lobo en Galicia en termos xerais mantéñense e mesmo
experimentaron un certo aumento nos últimos 15 anos, tal e como o indican os
seguimentos realizados nalgunhas zonas e tendo en conta os datos de danos
ocasionados ao gando.

A área de distribución do lobo en Galicia de acordo co último censo realizado supón un
72,17% do territorio galego, concluíndo que a presenza do lobo en territorio galego é
xeneralizada. Se a maiores temos en conta os datos de indicios, áreas de campeo e
presenza de manadas reprodutoras esta porcentaxe supoñería un 94% do territorio
galego.

A situación actual do rural e as actividades agrícolas ou dos usos tradicionais do monte
está a ser un elemento favorecedor para a extensión do hábitat idóneo para esta
especie.

Polo tanto, non hai por tanto argumentos para considerar a esta especie dunha
atención e protección particular ao amparo da Listaxe de Especies Silvestres de
Protección Especial (LESRPE).

O lobo forma parte do patrimonio natural e cultural de Galicia pero ao mesmo tempo
xera unha conflitividade relevante co ser humano asociada aos danos que causa á
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cabana gandeira e que nos últimos anos tivo un incremento significativo.

Hai máis dunha década aprobouse o Plan de xestión do lobo en Galicia para garantir a
viabilidade desta especie no noso territorio, mantendo unha poboación estable na nosa
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Comunidade Autónoma e ao mesmo tempo compatibilizar a súa existencia coa da
gandería extensiva e coa viabilidade económica das explotacións agropecuarias
adoptando medidas preventivas e establecendo liñas de axudas para paliar os danos
causados por esta especie.

O incluír ao lobo na Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial
conlevaría poñer trabas á xestión desta especie tal como veu desenvolvendo durante
estes últimos anos.

Tendo en conta a importancia desta cuestión, os deputados asinantes formulan a
seguinte pregunta en Comisión :

Cales os pasos que vai dar a Xunta tras a decisión do Goberno central de incluír ao
lobo na Listaxe de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial (LESRPE)?
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Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2021
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presa Bergantiños, María González Albert, Iago Tabarés PérezPiñeiro, Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado Cores,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto nos artigos 152 e 98 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª polo trámite de urxencia, relativa á
situación da UCI do CHUO ao longo da terceira vaga da covid-19 e ás actuacións
desenvolvidas pola Xunta de Galiza para garantir prazas suficientes.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A alarma social xerada pola desinformación da Xunta de Galiza respecto da
situación real da UCI do CHUO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego temos
manifestado a nosa preocupación pola situación e evolución da capacidade asistencial
do Complexo Hospitalario de Ourense. Cómpre lembrar que na vaga do outono vimos
como xa en outubro se trasladaban pacientes a outros hospitais e se cancelaban
operacións. Así mesmo, en novembro habilitáronse ata 9 camas en quirófanos mentres
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se seguían derivando doentes a outros hospitais, polo que é evidente que o reforzo non
chegaba onte e non ía chegar nesta nova vaga. Neste sentido, desde esta organización
así como desde diferentes colexios profesionais reclamouse desde comezos de 2021 un
reforzo de persoal e espazos.
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Na semana do 21 de xaneiro os medios de comunicación informaban novamente
do aprazamento de operacións e a fin de semana do 23 de xaneiro o señor Félix Rubial,
xerente da área, afirmaba nunha entrevista dominical que o CHUO xa habilitara
novamente aquelas 9 camas. Sorprende que falando de contactos “explosivos” e tendo
en conta as características poboacionais de Ourense non se previran máis medidas, mais
resulta aínda máis sorprendente que os medios de comunicación volvan informar os días
9 e 10 de febreiro da habilitación de quirófanos como espazos para camas covid.
Máis aínda, resulta inaudito que tendo Ourense un edificio de hospitalización
“novo” e varios espazos nos demais edificios sen usar a alternativa para a dotación de
reforzos, previbles, por outra parte, sexa a de pechar quirófanos. Entendemos, polo
tanto, que estas cuestións deben ser explicada, xa que a Xunta de Galiza segue
ocultando o Plan de Continxencia do Hospital e a alarma social aumenta.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª polo trámite de urxencia:
. Pode explicar a Xunta de Galiza a evolución da UCI de Ourense e porque a
única alternativa habilitada é a de continuar a pechar quirófanos para convertelos en
espazos para este fin no lugar de establecer un reforzo estable durante toda a pandemia?
. Pode explicar a Xunta de Galiza a evolución da UCI de Ourense e cando e
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como se pecharon quirófanos para convertelos en espazos para este fin?
. Cales son as razóns de que en 11 meses de pandemia non se habilitara de forma
estable no complexo algún espazo co fin de reforzar a UCI se é preciso sen que iso
significase pechar quirófanos?
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. Pode explicar a Xunta de Galiza a situación e capacidade asistencial do CHUO
a partir de outubro?
. En que momento se comezaron a derivar doentes deste hospital cara outros?
Cara cal ou cales? En que número? A algún privado?
. En que momento se suspenderon operacións “non urxentes”? Que volume de
operacións están afectados? Que pautas van seguir para compensar os períodos de
interrupción do hospital de Ourense?
. Vai remitir ao Parlamento Galego copia do Plan ou Plans de Continxencia por
mor da COVID-19 do Complexo Hospitalario de Ourense, Verín e Valdeorras desde
febreiro de 2020 até a actualidade?

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2021

Asdo.: Noa Presa Bergantiños
María González Albert
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Iria Carreira Pazos
Montserrat Prado Cores
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Olalla Rodil Fernández
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Pérez López, Ramón Fernández Alfonzo e Noa Presas Bergantiños,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto nos artigos 152 e 98 do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 3ª polo trámite de urxencia,
sobre o impacto na economía galega do fin das medidas adoptadas para frear os efectos
da Covid -19.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén determinada pola necesidade de que o Parlamento se posicione
sobre a necesidade de avaliar o impacto da Covid-19 na economía galega e de adoptar
medidas con premura.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Covid-19, ademais de supoñer unha perda terríbel de vidas que a día de hoxe
continúa, e que precisa que os gobernos prioricen e poñan todo o seu esforzo en poñerlle
freo, supuxo un duro golpe para a economía galega. Pero aínda non coñecemos o
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alcance real do golpe.
O impacto da pandemia na economía galega xa é evidente, pero os indicadores
non permiten ser moi optimistas sobre a evolución económica da Galiza nos próximos
meses.
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No relativo ao comportamento do mercado laboral, a ocupación e o
desemprego, o ano 2020 rematou cunha taxa de paro do 12% (11,8% no 2019) e cunha
perda de 21.000 empregos en Galiza, os que 15.900 estaban ocupados por mulleres,
coas que se cebou e se ceba especialmente a crise. Como preocupante tamén son os
datos relativos á taxa de ocupación da poboación xuvenil, que diminúe respecto ao
trimestre anterior e o mesmo trimestre do 2019, e da taxa de paro deste colectivo, que se
ben diminúe lixeiramente respecto ao trimestre anterior, aumenta de xeito significativo
en comparación co cuarto trimestre do 2019. Reflectindo datos preocupantes no relativo
ao tipo de contratación.
En canto á taxa de actividade, os datos da EPA (Enquisa de Poboación Activa)
relativos ao cuarto trimestre do 2020, amosan que aquéla sitúase na Galiza no 52,3%, e
diminúe 0,2 puntos respecto ao terceiro trimestre do ano 2020. Diminución que se sitúa
no 0,8% se o comparamos co mesmo trimestre do 2019.
Hai unha parte da economía que está sostida artificialmente mediante axudas, os
ERTEs ou co aprazamento da obrigatoriedade de presentar concursos. A emerxencia
sanitaria provocou que as administracións tivesen que articular medidas con máis ou
menos celeridade, que pola pervivencia de aquela, tamén se estenderon más tempo do
inicialmente previsto. É o caso dos ERTEs baseados nunha causa de forza maior
relacionada coa Covid-19, prorrogados ata o 31 de maio deste ano.
Pero a evolución económica apunta a que parte dos afectados polos ERTEs non
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recuperarán o seu traballo. Ao que hai que engadirlle o considerable número de
traballadoras e traballadores que perderon o seu emprego pero seguen contabilizando
coma inactivos, dado que as dificultades actuais para buscar traballo lles impiden ser
considerados coma parados.
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Toda esta situación provoca que el dano causado na economía galega pola
pandemia aínda non se poida ver en toda a súa magnitude, pero o que é dunha claridade
meridiana é que a fin das axudas e dos ERTEs vai supoñer un forte impacto na
economía galega, que se verá probablemente ao longo do 2021.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
3ª polo trámite de urxencia:
. Que avaliación fai o Goberno galego das medidas adoptadas ata o de agora
polo goberno galego e o goberno español, para frear os efectos da Covid -19 na nosa
economía?
. Que medidas vai adoptar o Goberno galego para minimizar o impacto que na
economía galega vai ter a fin das medidas para frear os efectos da Covid -19,
nomedamaente, a fin dos ERTEs por forza maior?
. Ten availado o Goberno galego o impacto que na economía galega vai ter o
levantamento desas medidas adoptadas ata o de agora para frear a Coviod-19,
concretamente no relativo ás mulleres e á poboación xuvenil?
. Que medidas concretas ten pensado adoptar o Goberno galego para minimizar
o impacto do levantamento das medidas adoptadas polo goberno español e galego para
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frear os efectos da Covid-19 na economía galega, e concretamente, no relativo a
mulleres e poboación xuvenil, especialmente afectados pola crise?

Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2021
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, María González Albert e Xosé Luis Rivas Cruz,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª, sobre as incorporacións de mozos e mozas e os plans de
mellora da actividade agrogandeira.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como é ben sabido o rural galego sofre un despoboamento grave que tamén é
compartido por outros territorios, tanto europeos como do resto do estado español.
É fundamental pois, a incorporación de mulleres e homes xoves no tecido rural e
para iso compre orientar, asesorar e tutelar o plan emprendedor de asentamento e destas
empresas no sector primario cun marcado carácter agropecuario.
As medidas recollidas no PDR para a asignación de axudas para o apoio aos
investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para o
desenvolvemento de pequenas explotacións, e para a creación de empresas para as
persoas agricultoras mozas, que afrontan por primeira vez unha aventura empresarial
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son complexas no seu manexo, como tamén o é a xestión técnico-económica posterior
das explotacións agrogandeiras.
Temos tan só dous mecanismos públicos de soporte administrativo onde estes
mozos/as poden acudir: por un lado temos os Servizos Provinciais de Explotacións
Agrarias nas capitais de provincia, dependente da Consellería do Medio Rural e por
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outra parte contamos coas OACs (Oficinas Agrarias Comarcais), cada día máis
desmanteladas en recursos e medios humanos, que se erixen como o primeiro recurso e
en moitas veces o único a onde acudir para solicitar axuda ou consello nas tramitacións
administrativas.
As OACs convertéronse nos últimos anos en meras tramitadoras de expedientes
e canalizadoras da crecente e cada vez máis excesiva burocratización da Xunta de
Galiza, namentres o Servizo de Explotacións Agrarias centra a súa labor administrativa
case exclusivamente nas tarefas inspectoras, auditoras e sancionadoras.
A Consellería de Medio Rural descoidou o papel que exerceron as antigas
Axencias de Extensión Agraria ou o Axencia de Desenvolvemento Gandeiro, que
tiveron a súa orixe nos anos 50 e 60 e que agromaron coa finalidade de modernizar o
agro galego, a través de la transferencia de coñecemento e dos avances técnicos ás
explotacións agrogandeiras, grazas a unha administración próxima e coñecedora da
problemática rural e produtiva, que derivaron a súa función principal cara as xestións
agrarias, especialmente a tramitación e cobro das axudas públicas procedentes da PAC.
Progresivamente abandonamos deste xeito o servizo público de formación e
acompañamento para os proxectos que se presentan nas sucesivas convocatorias para
axudas á incorporación da xuventude, centrando única e exclusivamente no
cumprimento dos requirimentos das bases recollidas na convocatoria da axuda, no
control da fiscalización da execución do investimento, e no seguimento dun plan
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empresarial estandarizado, “encorsetado” e en moitas ocasións irreal e afastado da
especificidade e características singulares en cada iniciativa emprendedora.
Deste xeito, as/os xoves tropezan con todo tipo de atrancos que van dende a
creación do propio plan empresarial o máis real posible, o pago de impostos, a xestión
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técnico-económica da empresa e toda este periplo fano na máis absoluta soidade debido
a que para a Xunta de Galicia o éxito das novas incorporacións mídese pola correcta
execución das axudas e non pola viabilidade e “perdurabilidade” no tempo do proxecto
empresarial.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 7ª :
. Considera o goberno da Xunta de Galiza arbitrar os mecanismos programáticos
e orzamentarios precisos para dotar tanto ás OAC como as delegacións provinciais do
Servizo de Explotacións Agrarias da Consellería de Medio Rural, do persoal suficiente
para facer un asesoramento e seguimento das novas explotacións e da súa viabilidade?
. Existe un seguimento e rexistro dos plans empresariais emprendidos pola
mocidade, aprobados nas axudas de incorporación, que son exitosos e permanecen
produtivos e rendibles máis aló dos 5 anos do compromiso de permanencia que recolle
o requirimento da orde de axudas?
.Houbo algún cambio normativo que permita modificar a consideración das
axudas como subvención e a súa tributación a facenda como investimento de capital?
. Considera a Xunta de Galiza necesario abrir unha liña de axudas con fondos
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propios que permita compensar a situación adversa mencionada no punto anterior?

Santiago de Compostela, 05 de febreiro de 2021
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Asdo.: Carmen Aira Díaz
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Á Mesa do Parlamento
María González Albert, Carmen Aira Díaz e Xosé Luis Rivas Cruz,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª, sobre as axudas para o sector vitivinícola, a
modificación do PASVE para a inclusión das explotacións vitícolas e a achega de
fondos extraordinarios ao sector pola crise COVID.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A pandemia da Covid-19 está a castigar duramente ao sector vitívinícola e os
seus efectos no sector só se poden cualificar de devastadores. Non só polo peche das
canles HORECA (hoteis, restaurantes e cafetarías) -que son o circuíto de venda habitual
de dous terzos da produción total de viño do país- durante o confinamento e as
posteriores restricións. As vendas no exterior tamén caeron en catro das cinco
denominacións de orixe do país. As limitacións provocadas pola crise sanitaria
sumáronse á incertidume xerada polo Brexit entre os importadores do Reino Unido así
como a perda de competitividade no mercado estadounidense a raíz da aplicación dos
aranceis do 25% impostos polo executivo republicano de Donald Trump.
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É importante neste contexto ter en conta os diferentes graos de afectación que
ten suposto a pandemia aos distintos actores do sector e así resulta importante
diferenciar os efectos da COVID para os viticultores e pequenos produtores que venden
a súa uva a bodegas dos efectos que a mesma pandemia tivo nestas bodegas tamén
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dependendo do seu tamaño, de se pertencen ou non a unha Denominación de Orixe e
tamén, entre estas últimas, dependendo de cal das cinco D.O. esteamos a falar.
Como apuntamento podemos sinalar que se produciu neste primeiro ano COVID
un aumento importante da venda por canles dixitais pero desde o sector confirmase que
este aumento en ningún caso se achega a cubrir a perda de vendas provocada polo peche
do sector HORECA.
As cinco Denominacións de Orixe galegas (Ribeiro, Rías Baixas, Monterrei,
Ribeira Sacra e Valdeorras) teñen moi distintos graos de presenza nos mercados
exteriores pero todas as súas exportacións acusaron os efectos da pandemia. Neste
contexto foi a D.O. de Rías Baixas a que mellor soportou o envite que tivo efectos
demoledores noutras denominacións como Valdeorras.
Un terceiro factor que ten incidido decisivamente nesta crise incomparábel a
calquera outra no sector foi a paralización do mercado turístico e vacacional, un
condicionante que ten debilitado tamén as outras canles de venda da produción
vitivinícola galega habituais sobre todo no verán.
Neste contexto estase a levar a cabo a redefinición do Programa de Apoio ao
Sector Vitivinícola Español (PASVE). A Xunta de Galiza tense que posicionar
claramente e defender diante do Ministerio de Agricultura unha reorientación destes
fondos que permitan que poidan chegar ás explotacións vitícolas que son a base do
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sector no noso país. Ao tempo é fundamental reaxustar a medida de promoción en
terceiros países para que se poidan financiar campañas de promoción a nivel interno e
europeo ás que poidan ter acceso as adegas pequenas e medinas que constitúen o maior
número do sector vitícola galego.
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Cun 4% menos de fondos, por mor do recorte orzamentario da nova PAC, e nos
tempos de crise que temos por diante é fundamental que se faga chegar parte dos fondos
aos puntos máis febles do sector: as persoas viticultoras e as adegas pequenas e
medianas.
Non é só unha cuestión de supervivencia económica, é tamén un factor de
conservación e fixación de poboación no noso territorio rural. É responsabilidade e
competencia da Xunta de Galiza habilitar os mecanismos precisos que permitan un
maior acceso dos distintos axentes do sector vitivinícola galego aos fondos do PASVE.
Hai un dato demoledor. O Fondo Español de Garantía Agraria O. A. (o FEGA)
fixo no último exercicio (de outubro de 2019 a outubro de 2020) un total de pagos de
212,7 millóns de € ao sector vitivinícola do Estado Español, dos que só chegaron a
Galiza o 1,1% (ou o que é o mesmo, 2,4 millóns de euros). Os datos falan por si
propios.
A Xunta de Galiza só activou dúas liñas específicas de axudas para o sector,
unha “Para a mellora das instalacións de elaboración e comercialización”, e outra, “Para
medidas de promoción en países terceiros”. Sen embargo moitas bodegas e colleiteiros
se teñen queixado da insuficiencia destas axudas así como das dificultades de acceso ás
mesmas nun sector no que (sobre todo nas D.O. de interior do país, priman as pequenas
bodegas e a fabricación artesanal).
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O Goberno central pola súa banda aprobou en xuño un paquete de axudas de 90
millóns de € para os efectos da COVID no sector que incluía destilación de crise,
almacenamento privado e colleita en verde, uns criterios que non favorecen en absoluto
ás pequenas e medianas adegas do noso país.
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Nesta situación, a Xunta de Galiza ten de actuar nunha dupla fronte. Dunha
banda con accións directas de apoio ao sector e doutra como intermediario directo para
reorientar e axustar as medidas propostas polo Ministerio de Agricultura.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 7ª :
. Ten pensado a Xunta de Galiza habilitar fondos extraordinarios de axudas
directas para o sector vitivinícola galego, ante a grave situación de crise que padece
derivada da pandemia COVID?
. De que xeito e en que cantidades?
. Ten previsto a Xunta de Galiza reclamar ao Ministerio de Agricultura que
modifique os criterios da nova PASVE e os reorienten de xeito que favorezan a
especificidade do sector en Galiza?
. Que criterios aplicará a Consellaría do Medio Rural nesa negociación?
. Vai incluír a Xunta de Galiza o sector do viño como un dos sectores
estratéxicos de cara á recepción dos fondos Next Generation para a reactivación
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económica?

Santiago de Compostela, 05 de febreiro de 2021
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Asdo.: María González Albert
Carmen Aira Díaz
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María González Albert na data 05/02/2021 13:32:57

María del Carmen Aira Díaz na data 05/02/2021 13:33:02
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Á Mesa do Parlamento

Martín Seco García e Carmen Rodríguez Dacosta, deputado e deputada
pertencente 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 7ª.
O Pacto Verde pretende transformar a economía europea de forma que se
considere sostible en todas as súas vertentes, facendo fincapé na necesidade de
incluír todas as políticas nese reto.
A loita contra o cambio climático, a preservación do medio ambiente, do chan, da
auga, do aire, da biodiversidade e da paisaxe convertéronse en prioridade tanto
para o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, como para a nova PAC.
Segundo acordo do Consello Europeo, un 40 % do conxunto da PAC debe ter esa
vocación ambiental, e un 30 % das intervencións do Feader, do segundo piar,
teñen que estar orientadas a esa materia.
Os novos obxectivos víronse aumentados cos novos retos que expoñen as
comunicacións da Comisión Europea: a estratexia denominada “Da Granxa á
Mesa” e a “Estratexia da Biodiversidade”. Nelas establecíanse unha serie de
obxectivos en materia de redución da utilización de produtos fitosanitarios, de
fertilizantes e de antibióticos.
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Coherente con esta nova sensibilidade ambiental, e en cumprimento da
legalidade, o Ministerio de Agricultura Pesca e Alimentación elaborou o borrador
de Proxecto de Real decreto, polo que se establecen normas para a nutrición
sostible nos chans agrarios.
Este proxecto de Real decreto, elaborado conforme a criterios técnicos e
conforme aos compromisos e as directrices europeas na materia, supón unha
ferramenta para que o sector agrícola español mellore os sistemas de produción,
diminuíndo o impacto ambiental derivado do uso de produtos fertilizantes
minerais e outras fontes de nutrientes.
O trámite de audiencia actual, coa publicación do borrador da norma, no portal
do Ministerio ten o obxecto solicitar cantas achegas adicionais se poidan facer
por outras persoas ou entidades.
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A fertilización é un dos aspectos máis importantes en gran parte das producións
agrícolas e supón unha alta porcentaxe dos custos de produción. Para conseguir
unha produción agrícola de calidade, o cultivo debe ter dispoñibles os nutrientes
que necesita no momento adecuado.
As bases amplamente recoñecidas para unha boa fertilización apóianse en
achegar á planta os nutrientes que necesita na cantidade, momento e forma
adecuados. É necesario coñecer cales son as necesidades do cultivo para o
rendemento esperado, que nutrientes hai dispoñibles, os momentos de máxima
necesidade do cultivo e as posibilidades técnicas para coordinar fertilización e
necesidade.
O proxecto de Real decreto pretende establecer unhas normas que rexan estes
aspectos, que se minimicen as perdas de nutrientes ao ambiente, mellorando a
eficiencia do material achegado como fertilizante e que se facilite o control desta
actividade.
O RD 818/2018, sobre medidas para a redución das emisións de determinados
contaminantes atmosféricos, inclúe a obrigación do Ministerio de Agricultura, de
elaborar e publicar un código nacional de boas prácticas agrarias, para controlar
as emisións de amoníaco, que debe incluír, entre unha serie de medidas, as
técnicas de esparexemento de esterco con baixo nivel de emisións.
O amoníaco (NH3) é un gas contaminante que afecta tanto ao medio ambiente
como á saúde das persoas. Produce malos cheiros, irritación das vías
respiratorias, ademais de ser un precursor da formación de micropartículas
contaminantes no aire. O 96 % das emisións deste gas contaminante, no noso
país, xéranse polas actividades agrícolas e gandeiras.
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Durante o período 2010-2018, España superou o límite máximo permitido de
emisións cun exceso de máis 25 % de media sobre o teito. Das 457.300 toneladas
de amoníaco, emitidas pola agricultura, o 47 % procedían dos chans agrícolas,
que inclúen as emisións da aplicación de estercos e fertilizantes nitroxenados
minerais, estes últimos representan un terzo deste 47 % de emisións.
A urea é o fertilizante nitroxenado máis barato no mercado, polo que as decisións
que se tomen respecto diso supoñerán un aumento do custo de produción. O
fomento de práctica que vaian en liña de menor utilización de abonos de sínteses
como a urea encaixa á perfección coa nova filosofía PAC e axudará a diminuír a
cantidade de amoníaco emitido á atmosfera.
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As previsións de fronte ao cumprimento das cifras establecidas pola Directiva
(UE) 2016/2284 (para calquera ano entre 2020 e 2029, redución do 3 % en
comparación con 2005 e do 16 % a partir de 2030) indican que é necesario poñer
en marcha medidas que revertan este feito.
España ten aberto un procedemento de infracción na UE por incumprimento da
Directiva 91/676/CEE do Consello, do 12 de decembro de 1991, relativa á
protección das augas contra a contaminación producida por nitratos utilizados na
agricultura. Non é a primeira vez que España tivo que responder a cartas de
emprazamento por este tema. O RD foi elaborado en colaboración con MITERD
e establece medidas para reducir esta contaminación.
Os inventarios oficiais elaborados por España, tanto de GEI como os outros
contaminantes, baséanse nos protocolos e guías internacionais, sendo auditados
externamente con periodicidade. O MITERD tramita as modificacións e melloras
que se atopen xustificadas e validadas cientificamente.
Dende a entrada en vigor do RD 1078/2014, é obrigatorio aplicar de forma
localizada ou enterrada os xurros para poder cobrar as axudas da PAC, é dicir,
non poden utilizarse sistema de prato, abanico ou canóns. Considérase como
unha das técnicas con maior impacto na redución de emisións.
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Con todo, permitíanse excepcións a aplicar polas CC.AA en zonas de orografías
complicadas. A día de hoxe mantéñense, polo menos, en Aragón, Asturias,
Cantabria, Castela e León, Cataluña, Galicia, Murcia e País Vasco, con diferentes
condicións relativas a pendentes, superficies e cultivos. Estas excepcións
contempladas non foron aproveitadas polas CC.AA e o anterior goberno do
estado para ir introducindo novas prácticas que reduzan as emisións e
contaminación dos solos.
As CC.AA deberan favorecer a aplicación das mellores técnicas dispoñibles á
hora de establecer excepcións á prohibición. No caso de parcelas nas que a
pendente media sexa superior ao 20 %, con carácter xeral non se poderá realizar
dita aplicación. Con todo, aquelas Comunidades Autónomas que teñan zonas con
orografías complicadas e onde se dea dita circunstancia nunha maioría das súas
parcelas, poderán agrupar ditas parcelas seguindo criterios obxectivos, e
establecer excepcións, mediante resolucións ou regulamentos non necesariamente
individualizados.
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Un aspecto importante a ter en conta na análise do sector agro-gandeiro da
Cornixa Cantábrica é a súa relación co medio natural, e a súa tipoloxía de
explotación familiar sostible. Gran parte das paisaxes e a biodiversidade
dependen do mantemento de sistemas agrarios de produción tradicionais de baixa
intensidade, denominados Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural.
Neles dáse unha gran cantidade de mosaicos paisaxísticos, unha forte presenza de
vexetación seminatural, á vez que un importante número de especies e hábitats
dependentes destes sistemas de produción. En orixe, o concepto só se
circunscribía aos sistemas agrarios, para incorporar posteriormente aos forestais,
así como á combinación de ambos, ao modo do que se coñece como sistemas
agroforestais.
Estes sistemas supoñen un mecanismo de custodia activa do territorio, derivada
do seu papel na conservación das paisaxes, da biodiversidade asociada, e á
mitigación do cambio climático: tanto por un número menor de emisións, a
conservación de variedades xenéticas locais adaptadas, ou o mantemento de
sumidoiros de CO2, como son os pastos permanentes, os sebes e lindes arbóreos
das parcelas, os prados inundables próximos aos leitos, a vexetación de ribeira,
etc,. Neste sentido, é necesario resaltar, que neste tipo de paisaxes agroforestais,
presentes en moitas comarcas da Cornixa Cantábrica e Galicia, funcionan como
verdadeiros “filtros e infraestruturas verdes”, onde a calidade da auga segue
sendo das mellores, non só da Península Ibérica senón de Europa, en canto ao
contido de nitratos, non sendo declarada ningunha zona vulnerable por
incumprimento da Directiva 91/676/CEE .
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En definitiva, a importancia das explotacións agrarias familiares pasa as
cuestións económicas, e entra de cheo en aspectos relacionados co mantemento
da poboación rural en zonas desfavorecidas, a resiliencia da paisaxe fronte aos
incendios, evitando a acumulación e a continuidade da biomasa debida ao
abandono dos usos agrarios tradicionais en mosaico.
Tanto a guía Options for Ammonía Mitigation. Guidance from the UNECE Task
Force non Reactive Nitrogen, como a Guía das mellores técnicas dispoñibles para
reducir o impacto ambiental da gandería, inclúen, entre outras moitas, a
aplicación dos xurros de forma localizada. É unha das técnicas que máis
contribúe a reducir as emisións de amoníaco, utilizándose como técnica de
referencia a distribución mediante abanico (técnica coa máxima emisión).
Ambos os documentos, en referencia á aplicación en campo de xurros, inclúen a
aplicación en bandas, inxección, dilución ou incorporación ao chan.
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As reducións de emisións pódense conseguir en distintas fases empezando polo
axuste proteico das racións dos animais ás súas necesidades reais (gandería de
precisión), aumentando o tempo que o gando está en pastoreo, a tipoloxía e o
modo de limpeza do cortello, a cubrición das balsas de xurros e favorecer a
formación de costra natural nas balsas, etc.
A guía da UNECE sinala a importancia que teñen as diferentes condicións de
clima e chan na fase de aplicación dos xurros. O orballo é unha das condicións
máis favorables para evitar as emisións de amoníaco con reducións próximas ao
100%. Outros factores favorables son a alta humidade relativa atmosférica, as
baixas temperaturas, vento en calma, e baixa radiación solar, sendo tamén
favorables para reducir as emisións os chans acedos, con alto contido en materia
orgánica diminúen as emisións.
O sistema de produción en pastoreo e a gandería extensiva ten un dos maiores
potenciais para reducir o amoníaco, sendo moi inferiores ás emisións dos
sistemas de cortellos confinados. Tamén ten outros beneficios para a economía
circular, favorecendo o aproveitamento dos recursos forraxeiros, fronte á
importación de pensos (cereais, soia), a mellora do “benestar animal” fronte ao
gando estabulado todo o ano, a calidade nutritiva do leite e o seu maior valor para
o consumidor, a creación de paisaxe e creación de hábitats biodiversos de gran
valor para os insectos, aves…
España ten unha rica variedade de climas, chans e paisaxes con diferentes tipos
de manexo do gando, tamaño das explotacións, etc polo que é necesario conxugar
o elevado nivel de compromiso na redución de emisións de amoníaco, e outros
impactos medio ambientais coa diversidade de producións e sistemas agrogandeiros que existen tal como reivindican as organizacións agrarias.
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A enorme diversidade da tipoloxía da explotacións agrarias, unida á diversidade
edafoclimática da xeografía española, fan necesario deixar unha mínima marxe
de flexibilidade para a adaptación da normativa estatal a cada territorio
permitindo utilizar a ampla gama das diferentes boas practicas ambientais
sinaladas na Guía da UNECE.
Manter a actividade gandeira é clave para fixar poboación nas zonas rurais, así,
por exemplo, na provincia de Lugo, que é a que máis leite de vaca produce de
todo o Estado, a proporción de man de obra ocupada en agricultura representa o
segundo lugar en España, só despois da provincia de Almería.
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Por unha banda, na Cornixa Cantábrica existen unha gran cantidade de
explotacións de pequeno tamaño que non teñen a rendibilidade necesaria para
facer os investimentos que esixe o cambio proposto. En moitos casos, non só
sería necesario adaptar a cisterna, senón que implicaría o cambio desta, e mesmo
o tractor, tendo unha repercusión económica inasumible para as pequenas
explotacións familiares.
Algunhas das medidas de redución, como a compra de novo equipamento para
aplicar o xurro, adoitan ser máis facilmente asumibles nas grandes explotacións
que nas pequenas, xa que os custos unitarios diminúen a medida que aumenta o
volume de esterco debido á economía de escala.
Segundo os datos publicados por Eurostat, no ano 2013, as explotacións máis
grandes, con máis de 500 Unidades Gandeiras ( UGM), representaban o 83, 62,
41, e 7,5% da cabana total nacional de Galiñas poñedeiras, porcino, pitos e vacún
de leite respectivamente. por tanto, as medidas de mitigación poden ser máis
efectivas centrando os esforzos nas granxas de maior dimensión.
Segundo os datos publicados polo Ministerio no último “Balance de Nitróxeno
da Agricultura española, 2016” poderíanse reducir os fertilizantes químicos
utilizados nun 63% se se mellorase o aproveitamento do nitróxeno orgánico, para
o que sería necesario priorizar a mellora das balsas de almacenamento do xurro,
para que se poida aplicar adecuadamente na época na que o necesitan os cultivos.
Estas melloras irían en favor da economía rural, ao reducir os custos de abonado
e do medio supoñendo a redución das emisións de amoníaco anuais en máis dun
8% do total nacional, así como evitar o grave problema da contaminación por
nitratos .
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En moitas ocasións, as propias condicións da orografía desta zona do Noroeste da
Península non fan recomendable a utilización de determinados apeiros, por
motivos de seguridade no traballo.
Por outra banda, tamén é necesario destacar os problemas mecánicos, que aínda
na actualidade, mostran a maior parte dos novos sistemas de inxección, que ven
agravados segundo diminúe a porcentaxe de humidade do esterco ou pola
presenza e material dos cubículos das vacas (area) no xurro.
A aplicación de abonos orgánicos está moi influenciada pola organización do
traballo por parte do agricultor e a dispoñibilidade de maquinaria. Sería
conveniente unha maior flexibilidade no enterrado de esterco.
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Desde o Grupo Parlamentario Socialista consideramos que é necesario axeitar as
medidas, que se adopten no Real decreto, ás necesidades dos cultivos e
explotacións de Galicia e de toda a Cornixa Cantábrica.
Ante o procedemento de infracción na UE por incumprimento da Directiva
91/676/CEE do Consello, do 12 de decembro de 1991, relativa á protección das
augas contra a contaminación producida por nitratos utilizados na agricultura e a
elaboración do anterior Real decreto, onde xa se establecían prohibicións na
xestión do xurro, o deputado e a deputada que asinan preguntan:
Cales son as medidas para loitar contra a contaminación do solo por nitratos e do
aire por NH3 que levou e pensa levar a cabo o Goberno galego dende o RD
1078/2014?

Pazo do Parlamento, 5 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 05/02/2021 13:57:25
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, Carme González Iglesias e Daniel Castro García,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 8ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 14 de xaneiro, o “Venturer” saía do porto vigués con 64 persoas a
bordo, co obxectivo de faenar nas augas das Malvinas. Na súa viaxe tomáronse todas as
precaucións necesarias, a través das pertinentes probas de detección de coronavirus e
pasando unha semana en corentena nun hotel, para asegurar que ningún dos tripulantes
embarcaba portando o virus. De feito, algunhas das persoas que inicialmente gardaban a
corentena tiveron que quedar en terra após ter dado positivo na proba.
Malia aos esforzos de prevención, dez días despois de saír do porto de Vigo
varios dos tripulantes comezaron a presentar síntomas ligados á covid-19.
Inmediatamente, o capitán do buque púxose en contacto co Centro Radio Médico de
Madrid e diante do empeoramento da situación, trasladáronse a Salvador de Bahía o 28
de xaneiro, onde permanecen illados no barco sen que se lles permita desembarcar, agás
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cinco tripulantes que foron ingresados en centros hospitalarios diante da gravidade dos
seus síntomas.
As familias dos tripulantes non están a recibir información da administración e
tiveron que agardar ata o cinco de febreiro, día no que a empresa á que pertence a
embarcación contactou cos tripulantes. Malia que contactaron directamente co
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consulado para pedir a súa intervención e axuda aos tripulantes, a día de hoxe non
teñen constancia de se subiron a bordo para coñecer a situación directamente ou de cales
van ser as actuacións que se leven a cabo.
A incerteza e a preocupación que están a vivir as familias dos tripulantes do
“Venturer” é inxustificábel e as actuacións da empresa e das distintas administracións
incualificábel, pola súa falla de implicación e por non informarse dende o primeiro
momento e asegurar unha asistencia axeitada que nin sequera garante á tripulación
baixar a terra para recibir os coidados médicos que precisen e poder recuperarse.

Diante desta situación formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 8ª:
1.- É coñecedora a Xunta de Galiza da situación da tripulación do arrastreiro
“Venturer”, buque galego con base no porto de Vigo?
2.- Púxose en contacto co goberno do Estado para recibir información ao
respecto? E coa empresa á que pertence o buque? De ser así, con que información
conta?
3.- Púxose en contacto coas familias? De non ser así, por que motivo?
4.- Que actuacións levou e vai levar a cabo para garantir que a tripulación do
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“Venturer” reciba a atención precisa nestes casos e para que as súas familias teñan
información puntual do que está a pasar?
5.- Vai solicitar que os tripulantes illados no barco podan baixar a terra para
recibir os coidados médicos que precisa para recuperarse?

2

38463

OFICINA PARLAMENTAR

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

6.- Considera o goberno galego que a súa propia implicación neste caso, así
como a da empresa responsábel do buque e a do goberno do Estado foi e está a ser a
correcta e a acaída nestas situacións? Considera que foi e está a ser dilixente?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Rosana Pérez Fernández na data 08/02/2021 09:53:19

María do Carme González Iglesias na data 08/02/2021 09:53:30
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Daniel Castro García na data 08/02/2021 09:53:38
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Á Mesa do Parlamento
Juan Carlos Francisco Rivera, Julio Torrado Quintela, Paloma Castro Rey e
Pablo Arangüena Fernández, 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.

O Tribunal de Xustiza de Galicia (TXG) vén de facer público unha sentenza do
Xulgado do Penal número 3 de Pontevedra pola que que se condena ao actual
presidente da Federación Galega de Fútbol, a pena de dous anos de prisión e oito
de inhabilitación para cargo público, por un “delito de prevaricación, en concurso
cun delito de fraude” por conceder unha axuda de 86.311 euros ao Concello de
Moraña para que executar unhas actuacións de mellora no campo de fútbol
municipal.
Na devandita sentenza – recorrible diante da Audiencia Provincial - se condena
ademais, entre outras persoas, a delegada Territorial da Xunta de Galicia na
provincia de Pontevedra e alcaldesa de Moraña cando se produciron os feitos.
O xuízo, que tivo lugar en novembro, remóntase a uns feitos acaecidos entre 2011
e 2013. Na primeira das anualidades pactouse a instalación de herba artificial na
instalación deportiva así como outras obras menores pero unha certificación
incrementou un custe que non se podía pasar ao tratarse dun proxecto financiado
con diñeiro público.
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A maxistrada do Xulgado do Penal número 3 de Pontevedra sostén que "se ideou
un sistema artificioso, en fraude de lei, tendente a abonar á empresa o importe
que reclamaba".
Foi en 2013 cando se adxudicou "de forma irregular" outro proxecto sobre o
campo á mesma construtora, algo que se considera probado polas escoitas feitas.
O feito de que se seguise adiante con este engano evidencia, para a xuíza, "a clara
vontade manifesta en contra da legalidade" do Sr. Rafael Louzán.
O Sr. Rafael Louzán é o actual Presidente da Federación Galega de Fútbol,
que se integra actual na estrutura territorial da Real Federación Española de
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Fútbol, entidade asociativa privada, de utilidade pública, que exerce funcións
propias e funcións públicas delegadas.
E si ben é certo que o cargo que ostenta o Sr. Louzán (foi presidente Deputación
de Pontevedra e alto cargo do Partido Popular nesa provincia) non é un cargo
político neste momento, non é menos certo que se trata dun cargo público e de
enorme dimensión social.
A Real Federación Española de Fútbol recoñece as federacións de ámbito
autonómico as funcións de promover, ordenar e dirixir o fútbol, dentro do seu
ámbito territorial, mediante o exercicio das facultades propias e das expresamente
delegadas pola RFEF.
Neste senso a Federación Galega ten atribuído a organización da Terceira
División Nacional e todas as competicións federadas de fútbol e fútbol sala de
ámbito autonómico galego.
Así mesmo a Federación Galega de Fútbol resulta ser un axente colaborador da
Administración autonómica e dinamizador da actividade deportiva na nosa
Comunidade Autónoma coa que ten asinado, no marco da promoción do deporte
galego, distintos convenios de natureza económica sufragados con fondos
públicos.
A Xunta de Galicia, pola súa banda, ten competencias en materia deportiva ao
abeiro do disposto na Lei 3/12, de 2 de abril do deporte de Galicia.
Polo exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan a seguinte pregunta
para o seu debate en Comisión:
Vai adoptar o Goberno galego algunha medida para forzar a saída do Sr. Louzán
da Presidencia da Federación Galega de Fútbol?
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Pazo do Parlamento, 8 de febreiro do 2021
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Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 08/02/2021 10:26:22
Julio Torrado Quintela na data 08/02/2021 10:26:32
Paloma Castro Rey na data 08/02/2021 10:26:40
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Pablo Arangüena Fernández na data 08/02/2021 10:26:47
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela, Juan Carlos Francisco Rivera, Paloma Castro Rey e
Pablo Arangüena Fernández, 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 recente sentencia condenatoria por prevaricación e fraude contra Luisa Piñeira,
ex alcaldesa de Moraña polo Partido Popular e nomeada delegada da Xunta de
Galicia na provincia de Pontevedra, e contra Rafael Louzán, quen foi presidente
do Partido Popular provincial e presidente da Deputación de Pontevedra, supón a
constatación dun sistema de funcionamento opaco e ilegal dende as institucións
operado por responsables do Partido Popular.
Esta sentencia recolle o proceso da creación de “sistemas artificiosos, en fraude
de lei” para incrementar partidas de diñeiro público para engrosar facturas de
obras xa realizadas. A implicación da delegada da Xunta na provincia de
Pontevedra ten que ver coa súa participación como alcaldesa de Moraña, onde a
realización destas obras no campo de fútbol foi evidenciado en fraude.
Dentro da exemplaridade que permite ofrecer unha sentencia como esta, debemos
situar tamén o foco na actuación doutras administracións, tratando de esclarecer
calquera posible dúbida para contribuír a despexar sospeitas e ofrecer visións
transparentes.
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O caso descrito sobre o procedemento fraudulento no que colaboraron Louzán e
Piñeiro, do Partido Popular, ten que ver con instalacións deportivas e de ocio sitas
nese concello de Mirallos, que contaron con publicitados investimentos de
diversas institucións e, especialmente, de departamentos da Xunta de Galicia.
En xaneiro de 2019 o Concello de Moraña anunciaba un investimento estimado
de 452.000 euros para a construción dun edificio auxiliar ao campo de fútbol, con
ximnasio na planta baixa e cafetería acristalada con mirador ao campo de fútbol
na parte superior. Anunciábase tamén a mellora das gradas e dos vestiarios, a
mellora do sistema de riego no campo así como a construción dunha pista para
corredores ao redor do campo (El campo de fútbol de Mirallos será modernizado
con un gimnasio. Faro de Vigo, 25 de xaneiro de 2019)
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No mes de xuño dese mesmo 2019 foi feito público un acordo, asinado a tres
bandas entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda coa
Secretaría Xeral para o Deporte e o Concello de Moraña. Neste acordo, que se
publicitaba por un valor de medio millón de euros anunciábanse a reforma da
instalación deportiva e a mellora dos accesos dende o entorno (Medio millón de
euros para la mejora y ampliación del campo de fútbol de Moraña. Pontevedra
Viva, 18 de xuño de 2019; Inicio inminente para la remodelación integral del
campo de fútbol de Mirallos, en Moaña. Pontevedra Viva, 9 de xullo de 2020)
Coa substitución de Luisa Piñeiro na alcaldía de Moraña, o seu relevo foi tomado
por José Cela que, nunha entrevista antes de producirse formalmente ese cambio,
anunciaba entre as súas prioridades unha mellora do campo de fútbol referido,
citando que “vaise facer unha reforma profunda” (Entrevista a José Cela. Diario
de Pontevedra, 30 de septiembre de 2020).
Os orzamentos da Xunta de Galicia para 2021 inclúen, entre as partidas da
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda unha partida de 359.811
euros (partida 08.04.521A.6071 Equipamento ocio Mirallos. Moraña) con
destino, tamén, a melloras non concretadas desta mesma instalación.
Os investimentos anunciados e publicitados, sinalados con anterioridade,
atópanse na suma de 1,4 millóns de euros. Ante tal coincidencia e sucesión de
investimentos e anuncios sobre a mesma infraestrutura, sinalada agora por ser
obxecto de procedementos polos que foron condenados Louzán e Piñeiro por
prevaricación e fraude, parece preciso aclarar que todas as decisións e partidas
están plenamente xustificadas e non existe ningunha dúbida sobre a limpeza dos
procesos. Con isto contribuirase a despexar calquera dúbida sobre a actuación das
diferentes administracións e poder así dar unha boa imaxe da actuación
institucional e que non sexa manchada polas actuacións irresponsables e
inaceptables dos dirixentes condenados.
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Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Pode garantir o Goberno da Xunta de Galicia que todas as operacións e
investimentos anunciados foron executados con transparencia e
debidamente xustificados?
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2. Considera o Goberno da Xunta de Galicia que os investimentos anunciados
e publicitados para esta infraestrutura están debidamente xustificados
dende o concepto de interese xeral?
3. Existen outras infraestruturas similares en Galicia que poidan acreditar un
nivel de investimento deste volume anunciado e publicitado por parte da
Xunta de Galicia?
4. Tiña coñecemento a Xunta de Galicia do proceso xudicial con motivo das
obras que foron contratadas no procedemento que motivou a condena a
Rafael Louzán e Luisa Piñeiro no momento en que esta foi nomeada
delegada da Xunta na provincia de Pontevedra?
Pazo do Parlamento, 8 de febreiro do 2021
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Juan Carlos Francisco Rivera
Paloma Castro Rey
Pablo Arangüena Fernández
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 08/02/2021 10:28:25
Juan Carlos Francisco Rivera na data 08/02/2021 10:28:32
Paloma Castro Rey na data 08/02/2021 10:28:42

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROxKONyj7eI6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pablo Arangüena Fernández na data 08/02/2021 10:28:56
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Luis Bará Torres e Iria Carreira Pazos,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 1ª, sobre as medidas preventivas aplicadas pola Xunta de
Galiza ás traballadoras ao servizo da administración galega para evitar o contaxio pola
Covid.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A medida que a pandemia ía evolucionando tamén ía medrando o coñecemento
sobre o virus Sars Cov 2 que a provocou, así como sobre a súa propagación e, xa que
logo, as medidas de protección fronte ao contaxio. E por iso nun primeiro momento a
Dirección Xeral de Sanidade da Xunta de Galiza consideraba totalmente innecesario o
uso de máscara, entendendo protección abonda manter unha distancia de seguridade de
1,5 m., mesmo en lugares de traballo pechados.
Posteriormente apreciándose que o principal sistema para a transmisión do virus
eran os aerosois e que as recomendacións anteriores foran tremendamente erradas,
estableceuse a obriga de usar máscara e a necesidade de manter os espazos de traballo
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ventilados e cunha frecuente renovación do aire. Neste proceso evolutivo o Presidente
da Xunta de Galiza nunha recente comparecencia parlamentaria amosouse partidario da
esixencia do uso de máscaras FFP2 en lugares pechados, indicando a súa intención de
transmitir tal apreciación ao Presidente do Goberno do Estado para que poda ordenar
por lei o uso de tal máscara.
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Ante a consciencia do Goberno Galego da imperiosa necesidade do uso de
máscara FFP2 para evitar o contaxio polo Covid, máxime ante as mutacións que está a
experimentar e que presumiblemente potencian a súa capacidade de transmisión; resulta
sorprendente a desatención que a Xunta de Galiza está a submeter ás súas propias
traballadoras, ás que a duras penas facilita máscaras cirúrxicas.
Así e nomeadamente no ámbito da Administración de Xustiza, no que é habitual
que cinco ou seis persoas partillen o mesmo habitáculo -ás veces sen ningunha
ventilación natural-, a Xunta de Galiza non facilita ás súas traballadoras as máscaras que
estima necesarias para evitar o contaxio, someténdoas a unha situación que o Presidente
da Xunta considera de risco elevado.
A ausencia de material preventivo non se ve compensado, antes ao contrario,
pola realización de controis ou pola áxil aplicación de medidas de illamento. Nos
cribados realizados en distintas localidades non se está a incluír ao persoal da
administración de xustiza destinado nas mesmas, sirva coma exemplo o acontecido en
Verín, Ribadavia, O Carballiño ou A Coruña...
Igualmente detectados positivos en distintos xulgados de Galiza, non se
realizaron probas ao resto das traballadoras do xulgado, nin se ordenou o seu
confinamento, permitindo a continuidade no traballo co risco de contaxio que puidera
implicar e que en algún caso deu lugar ao contaxio xeralizado do persoal destinado na
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unidade xudicial.
No Xulgado mixto de Verín a pesares de terse detectado un positivo nunha
traballadora non se adoptou medida algunha respecto do resto do persoal que seguiu
acudindo ao posto de traballando, situación que rematou coa metade da unidade
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contaxiada por coronavirus. Situación de ausencia de medidas de protección análoga á
vivida noutros xulgados, aínda que o resultado non foi idéntico en todos os casos.
A pesares das reiteradas denuncias realizadas pola representación sindical das
traballadoras a situación non mellora substancialmente, pois seguen sen dispor das
máscaras que o Presidente da Xunta considera necesarias, non se lle realizan probas de
control, e só nalgúns casos (acotío tras demanda sindical) tras detectarse un positivo se
lle comunica ao cadro de persoal e se acorda o confinamento do mesmo.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª :
. Que tipo de máscaras pon a Xunta de Galiza a disposición das súas
traballadoras?
. Cantas máscaras FFP2 puxo no mes de xaneiro a Xunta de Galiza a disposición
do seu cadro de persoal?
. A que órganos xurisdicionais entregou a Xunta de Galiza máscaras FFP2?
. Que criterios se están a utilizar para a selección das persoas nas probas de
cribado masivo?
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. Canto tempo transcorreu entre a detección do primeiro caso positivo nos
xulgados de Verín e a practica de probas PCR a todo o cadro de persoal?
. Canto tempo transcorre entre a detección dun caso positivo por covid nun
xulgado e a comunicación ao resto das traballadoras de non acudiren ao seu posto de
traballo?
3
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Santiago de Compostela, 03 de febreiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 08/02/2021 10:39:40

Iria Carreira Pazos na data 08/02/2021 10:39:46
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 08/02/2021 10:40:00
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Á Mesa do Parlamento
Paulo Ríos Santomé, Luis Bará Torres e Iria Carreira Pazos, deputados e
deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 2ª, sobre as medidas a tomar para garantir o servizo de transporte
metropolitano nas parroquias de Ortoño, Bugallido e Biduído no Concello de Ames.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Coa chegada dos novos convenios e contratos no eido do transporte colectivo,
son moitas as eivas e as problemáticas que se atopa a sociedade galega á hora de facer
uso do servizo de transporte.
O transporte colectivo é un servizo básico e fundamental que debería vertebrar o
noso país dun xeito máis sostíbel e rendíbel que coa utilización do transporte privado.
Foron moitas as incidencias ocorridas coa implantación do novo convenio o 23
de decembro. A veciñanza das parroquias afectadas viron eliminada a súa liña de
transporte da noite para a mañá, sen existir unha alternativa formulada polas
administracións competentes, e deixando sen servizo a unha liña que viña operando por
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50 anos, sendo unha liña de grande demanda e soportando unhas 140 usuarias ao días.
Esta liña correspondía ao servizo de transporte urbano do Concello de Santiago
de Compostela, financiada pola Xunta de Galiza e na que a veciñanza podía utilizar a
tarxeta do Transporte Metropolitano de Galiza, accedendo así ás bonificacións da
mesma.
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O Concello de Ames presentou, por varias veces, alegacións ao Plan de
Transporte Metropolitano, no seu proceso de exposición pública no ano 2017, pedindo a
inclusión desta liña no plan, ademais de diferentes melloras no servizo. A Xunta de
Galiza rexeitou estas alegacións e tampouco proporcionou ningún tipo de alternativa á
veciñanza afectada pola eliminación da liña P2 que afecta ás parroquias de Ortoño,
Bugallido e Biduído na súa conexión con Santiago.
O día 28 de xaneiro, a corporación municipal do Concello de Ames, aprobaba
por unanimidade, unha moción presentada polo equipo de goberno e consensuada coas
diferentes asociacións de veciños afectadas, instando á Xunta de Galiza a asumir as súas
competencias no transporte metropolitano ante a desaparición da liña urbana de
Santiago que daba servizo ás parroquias de Ortoño, Bugallido e Biduído, as parroquias
máis poboadas do Concello de Ames.
O servizo de transporte metropolitano é un servizo vital para as localidades
próximas ás cidades galegas, xa sexa por motivos laborais, de estudos, administrativos
etc, é un servizo moi utilizado pola poboación, e en ningún caso pode ser suprimido sen
que as diferentes administracións aporten unha solución.
Dende o BNG entendemos que debe ser a Xunta de Galiza quen aporte unha
solución a esta problemática mediante unha modificación no Plan de Transporte
Metropolitano, tal e como facultan os propios pregos administrativos no punto 7, e que
se cree unha nova liña que veña a reverter a situación que se vive no Concello de Ames
CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROJy8F3hSUx1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

con esta supresión.
Entendemos, esta liña de acción como prioritaria, para que a veciñanza das
parroquias afectadas poidan facer uso dos descontos que o transporte metropolitano ten
sobre o transporte urbano da cidade de Santiago, e que a mocidade de Ames poida
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beneficiarse da gratuidade do servizo coa tarxeta “Xente Nova”, a cal consideramos
insuficiente en canto á cobertura na idade.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª :
. Cales foron os motivos polos que non se incluíu esta liña ao Plan de Transporte
Metropolitano?
. Era coñecedora, a Xunta de Galiza, da decisión do Concello de Santiago de
Compostela de eliminar esta liña?
. Que vai facer a Xunta de Galiza para dotar do servizo de transporte colectivo á
veciñanza das parroquias afectadas?
. Cal foi o motivo do rexeitamento das alegacións feitas polo Concello de Ames
no ano 2017 para a inclusión desta liña no Plan de Transporte Metropolitano?
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Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2021

Asdo.: Paulo Ríos Santomé
Iria Carreira Pazos
Luis Bará Torres
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Paulo Ríos Santomé na data 08/02/2021 13:05:15

Iria Carreira Pazos na data 08/02/2021 13:05:18
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Xosé Luis Bará Torres na data 08/02/2021 13:05:29
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta, Marina Ortega Otero e Julio Torrado Quintela,
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.
En declaracións recollidas na páxina oficial da Xunta de Galicia a directora xeral
de Formación e Colocación da Xunta de Galicia facía unha valoración dos datos
do paro rexistrado en Galicia no mes de Xaneiro de 2021 do seguinte tenor
literal:
“Galicia, pese os efectos que a pandemia está causando no mercado laboral,
iniciou o ano cunha baixada do paro do 1,90 % (-3.603 persoas) e cun aumento da
contratación indefinida e a tempo completo con respecto a decembro de 2020.
De feito, Galicia lidera a caída do paro no Estado na comparativa mensual e é
unha das dúas comunidades, xunto con Baleares, nas que baixa o desemprego,
mentres que en España crece (+1,96 %). En canto as afiliacións á Seguridade
Social, a cifra sitúase a un nivel superior o reflexado fai dez anos (xaneiro 2011).
Na evolución mensual (comparativa xaneiro de 2021-decembro 2020), o
desemprego descendeu por primeira vez en un mes de xaneiro desde 1996 e nas
catro provincias, nas 7 grandes cidades, nos principais sectores económicos e nos
colectivos prioritarios para a Xunta de Galicia: mulleres, menores de 30 años,
maiores de 44 años e nos parados de longa duración.”
Considera este grupo parlamentario que cando se quere falar do emprego con
rigor hai que contemplar como evoluciona a afiliación e o paro. Esquecer unha
das dúas variables é facer demagoxia e coa pandemia, non é decente.
Hai catro posibles situación no emprego nun mes:
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 A mellor: que suba a afiliación e baixe o paro rexistrado.
 Menos boa: que suba a afiliación e suba o paro rexistrado.
 Mala: que baixe a afiliación e suba o paro rexistrado.
 A peor de todas: que baixe a afiliación e baixe o paro rexistrado.
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Resulta que estamos diante do peor escenario que se pode dar, baixa a afiliación
en 9.823 persoas e tamén baixa o paro en 3.603 persoas. É dicir que en Galicia
desapareceron do mercado laboral 13.426 persoas. E a Xunta de Galicia saca
peito por elo.
En referencia o acontecido pódense dar varias circunstancias. A primeira delas é
que esas persoas colleran unhas maletas como as que Feijóo regalou aos mellores
expedientes universitarios e estean fóra de Galicia.
Tamén pode ser que se intercambien demandantes non ocupados e parados
rexistrados, unha práctica que xa se fixo con anterioridade pola Consellería de
Emprego.
O que tempos claro e que estamos diante do peor dato que se pode dar o caer o
volume de persoas que poden sacar este país adiante.
Esta circunstancia supón unha anomalía que se ten producido oito veces dende
2004, ningunha cunha perda superior a 6.000 persoas, agás este mes, que ten unha
perda de 13.426 persoas activas, dobrando o volume da anterior que foi de 5.871
persoas no mes de decembro de 2017.
Os datos sinalan que en termos interanuais o desemprego aumenta en 18.229
persoas, o 10,9 % máis, en Galicia. As cifras falan por si mesmas, 185.984
desempregados/as.
En termos estruturais as mulleres seguen a representar nada menos que o 56,6 %
do total de desemprego en Galicia, afectando a un total de 105.305 mulleres en
Galicia fronte a 80.679 homes.
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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. Que valoración fai o Goberno galego de que a pesares de que en termos
interanuais a perda de afiliación anual en Galicia foi de 18.229 persoas, a
directora xeral de Formación e Colocación valore positivamente os datos
de desemprego?

2. Que valoración fai o Goberno galego de que en termos estruturais as
mulleres seguen a representar nada menos que o 56,6 % do total de
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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desemprego en Galicia, afectando un total de 105.305 mulleres en Galicia
fronte a 80.679 homes?

Pazo do Parlamento, 8 de febreiro do 2021
Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Marina Ortega Otero
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 08/02/2021 13:13:57
Marina Ortega Otero na data 08/02/2021 13:14:05
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Julio Torrado Quintela na data 08/02/2021 13:14:15
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A Mesa do Parlamento

Marisol Díaz Mouteira, José Manuel Balseiro Orol, Ramón Carballo Páez, Diego
Calvo Pouso, Rubén Lorenzo Gómez, Carmen Pomar Tojo e Marta Nóvoa Iglesias,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para o súa resposta oral na Comisión 2ª, Ordenación
Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.

O pasado 1 de febreiro o Diario Oficial de Galicia publicou o Decreto 238/2020, do 29
de decembro polo que se aproban as Directrices da Paisaxe de Galicia, que entrarán
en vigor o próximo 20 de febreiro.

Grazas ao exhaustivo traballo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e
dun importante esforzo na procura do máis amplo consenso posible, as Directrices da
Paisaxe de Galicia van máis aló no camiño que emprendeu o Goberno da Xunta hai
máis dunha década para protexer as paisaxes, que non só nos identifican senón que
tamén definen e distinguen á nosa sociedade.

O Grupo Parlamentario Popular é plenamente consciente da necesidade de contar cun
marco normativo que asegure unha idónea protección, xestión e ordenación das
paisaxes galegas, axudando a compatibilizar a conservación e mellora da paisaxe co
desenvolvemento económico de Galicia, así como tamén cun urbanismo responsable.
Un traballo que non é exclusivo das administracións públicas, senón que tamén require
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da conciencia cidadá.
Tendo en conta o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en
Comisión:
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Cales son as ferramentas que as Directrices da Paisaxe de Galicia pon a disposición
das Administracións públicas e cidadáns para facilitar o uso e aproveitamento do noso
territorio e a preservación da paisaxe galega?
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Santiago de Compostela, 8 de febrero de 2021
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Asinado dixitalmente por:
María Sol Díaz Mouteira na data 08/02/2021 14:13:37
José Manuel Balseiro Orol na data 08/02/2021 14:13:49
Ramón Carballo Páez na data 08/02/2021 14:14:01
Diego Calvo Pouso na data 08/02/2021 14:14:18
Rubén Lorenzo Gómez na data 08/02/2021 14:14:33
Carmen María Pomar Tojo na data 08/02/2021 14:14:42
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Marta Nóvoa Iglesias na data 08/02/2021 14:14:56
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas e Luis Bará Torres, deputada e deputados do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª, en demanda dun Estudo de Impacto ambiental conxunto dos seis parques
eólicos que se prevén construír no Monte do Gato que garanta a conservación e posta en
valor da Necrópole Megalítica do Monte do Gato.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No Monte do Gato, nos concellos de Oza-Cesuras, Aranga e Coirós, está
prevista a construción de 6 parques eólicos - P.E. Felga, P. E. Gato, P. E. Penas Boas, P.
E. Feás, P. E. Seselle e P. E. Fontella – cun total de 40 aeroxeneradores. O Monte do
Gato está incluído dentro das áreas de desenvolvemento eólico do Pico Felga e do
Monte do Gato recollidas no Plan sectorial eólico de Galiza.
Catro destes proxectos de Parque Eólico pasaron recentemente a exposición
pública dos seus estudos de impacto ambiental (EIA), concretamente o P. E. Felga que
promove Greenalia, e os Parques Seselle, Feás e Fontella que promove Galenergy.
Desde o BNG presentamos alegacións a estes proxectos nos que botamos en falta un
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estudo de conxunto do impacto destes 40 aeroxeneradores nunha área de menos de 5
quilómetros. Os impactos ambientais estúdanse por separado, e nos casos dos tres
parques de Galenergy nin sequera se recollen os outros 3 parques de Greenalia que se
prevé construír na zona.
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A fragmentación dun Parque Eólico é unha práctica fraudulenta cando se
presenta un Estudo de Impacto Ambiental individual de cada un dos proxectos
fragmentados, evitando unha avaliación global de todo o proxecto e das garantías
esixibles, como recolle a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sala do
Contencioso, Sede A Coruña, Sección 3, data 09/11/2020, Nº de Recurso 7134/2019, Nº
de Resolución: 254/2020.
Ademais no Monte do Gato atópase unha gran necrópole megalítica formada por
17 mámoas catalogadas e dous petróglifos. Se ben, esta necrópole, que foi sinalizada no
seu día, se atopa nunha situación de evidente abandono por parte das administracións
que teñen a competencia sobre patrimonio e que teñen a obriga legal da súa
conservación e posta en valor, nomeadamente da propia Xunta de Galiza, que ten a
competencia exclusiva sobre o Patrimonio en Galiza, trátase dun importante ben
patrimonial que é necesario conservar e poñer en valor.
Segundo puidemos ver nos medios de comunicación nas pasadas semanas na
zona onde se prevé a instalación dun dos aeroxeneradores do Parque Felga, existen dúas
mámoas non catalogadas e sempre segundo información dos medios, despois da
denuncia dunha veciña da zona, isto vai obrigar a repetir o estudo arqueolóxico para
este parque en concreto.
Ademais, 9 dos aeroxeneradores do Parque Eólico Fontella atópanse dentro da
zona núcleo da Reserva da Biosfera das Mariñas e Terras do Mandeo e afecta ademais,
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segundo o propio Estudo de Impacto Ambiental, a un hábitat de interese comunitario.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
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- Ten a Xunta de Galiza coñecemento da Sentenza do Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza que impide a división en diferentes proxectos dun mesmo Parque
Eólico para evitar as garantías ambientais?
- Pensa obrigar a realización dun estudo conxunto do impacto deses 40
aeroxeneradores e polo tanto un novo estudo do impacto ambiental dos mesmos?
- Ten a Xunta coñecemento da situación en que se atopa a Necrópole Megalítica
do Monte do Gato, con 17 mámoas catalogadas e petróglifos que se verán afectados
directamente por estes Parques?
- Que medidas pensa tomar para garantir a correcta catalogación dos bens
patrimoniais da zona, despois de demostrarse que hai elementos aínda sen recoller nos
catálogos de bens patrimoniais? Que medidas pensa tomar para garantir a súa
conservación e posta en valor?
- É coñecedora a Xunta de Galiza de que 9 dos aeroxeneradores do Parque
Eólico Fontella se atopan dentro da zona núcleo da Reserva da Biosfera das Mariñas e
Terras do Mandeo?
- Que medidas vai adoptar para priorizar a boa saúde ambiental desta zona
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considerada hábitat de interese comunitario

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2021

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Luis Bará Torres
3
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Deputada e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 08/02/2021 16:32:42
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Mercedes Queixas Zas na data 08/02/2021 16:32:49
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, en demanda dun Estudo de Impacto ambiental conxunto
dos seis parques eólicos que se prevén construír no Monte do Gato que garanta a
conservación e posta en valor da Necrópole Megalítica do Monte do Gato.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No Monte do Gato, nos concellos de Oza-Cesuras, Aranga e Coirós, está
prevista a construción de 6 parques eólicos - P.E. Felga, P. E. Gato, P. E. Penas Boas, P.
E. Feás, P. E. Seselle e P. E. Fontella – cun total de 40 aeroxeneradores. O Monte do
Gato está incluído dentro das áreas de desenvolvemento eólico do Pico Felga e do
Monte do Gato recollidas no Plan sectorial eólico de Galiza.
Catro destes proxectos de Parque Eólico pasaron recentemente a exposición
pública dos seus estudos de impacto ambiental (EIA), concretamente o P. E. Felga que
promove Greenalia, e os Parques Seselle, Feás e Fontella que promove Galenergy.
Desde o BNG presentamos alegacións a estes proxectos nos que botamos en falta un
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estudo de conxunto do impacto destes 40 aeroxeneradores nunha área de menos de 5
quilómetros. Os impactos ambientais estúdanse por separado, e nos casos dos tres
parques de Galenergy nin sequera se recollen os outros 3 parques de Greenalia que se
prevé construír na zona.
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A fragmentación dun Parque Eólico é unha práctica fraudulenta cando se
presenta un Estudo de Impacto Ambiental individual de cada un dos proxectos
fragmentados, evitando unha avaliación global de todo o proxecto e das garantías
esixibles, como recolle a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sala do
Contencioso, Sede A Coruña, Sección 3, data 09/11/2020, Nº de Recurso 7134/2019, Nº
de Resolución: 254/2020.
Ademais no Monte do Gato atópase unha gran necrópole megalítica formada por
17 mámoas catalogadas e dous petróglifos. Se ben, esta necrópole, que foi sinalizada no
seu día, se atopa nunha situación de evidente abandono por parte das administracións
que teñen a competencia sobre patrimonio e que teñen a obriga legal da súa
conservación e posta en valor, nomeadamente da propia Xunta de Galiza, que ten a
competencia exclusiva sobre o Patrimonio en Galiza, trátase dun importante ben
patrimonial que é necesario conservar e poñer en valor.
Segundo puidemos ver nos medios de comunicación nas pasadas semanas na
zona onde se prevé a instalación dun dos aeroxeneradores do Parque Felga, existen dúas
mámoas non catalogadas e sempre segundo información dos medios, despois da
denuncia dunha veciña da zona, isto vai obrigar a repetir o estudo arqueolóxico para
este parque en concreto.
Ademais, 9 dos aeroxeneradores do Parque Eólico Fontella atópanse dentro da
zona núcleo da Reserva da Biosfera das Mariñas e Terras do Mandeo e afecta ademais,
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segundo o propio Estudo de Impacto Ambiental, a un hábitat de interese comunitario.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
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- Ten a Xunta de Galiza coñecemento da Sentenza do Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza que impide a división en diferentes proxectos dun mesmo Parque
Eólico para evitar as garantías ambientais?
- Pensa obrigar a realización dun estudo conxunto do impacto deses 40
aeroxeneradores e polo tanto un novo estudo do impacto ambiental dos mesmos?
- Ten a Xunta coñecemento da situación en que se atopa a Necrópole Megalítica
do Monte do Gato, con 17 mámoas catalogadas e petróglifos que se verán afectados
directamente por estes Parques?
- Que medidas pensa tomar para garantir a correcta catalogación dos bens
patrimoniais da zona, despois de demostrarse que hai elementos aínda sen recoller nos
catálogos de bens patrimoniais? Que medidas pensa tomar para garantir a súa
conservación e posta en valor?
- É coñecedora a Xunta de Galiza de que 9 dos aeroxeneradores do Parque
Eólico Fontella se atopan dentro da zona núcleo da Reserva da Biosfera das Mariñas e
Terras do Mandeo?
- Que medidas vai adoptar para priorizar a boa saúde ambiental desta zona
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considerada hábitat de interese comunitario

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 08/02/2021 16:34:12

Daniel Castro García na data 08/02/2021 16:34:16
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez, Luis Bará Torres e Paulo Ríos Santomé,
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 2ª, sobre a necesidade de avaliar a execución e os
resultados do Plan Rehavita, Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso
á vivenda 2015-2020.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 12 de febreiro de 2015 o Consello da Xunta aprobou o Plan Rehavita, Plan
galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020 coa
previsión de destinar un investimento directo por parte da Administración Pública dun
total de 307 millóns de euros. Cunha media de 51 millóns de euros por anualidade, esta
previsión orzamentaria supuña a consolidación dos recortes orzamentarios aplicados en
materia de vivenda polo goberno de Feijóo dende o ano 2010, e que contrastan cos 201
millóns de euros destinados nos orzamentos para o ano 2009 ás políticas de vivenda.
Deixando a un lado as discrepancias que existen entre o goberno do PP e o noso
grupo sobre a falta de ambición dese Plan Rehavita, que se reflicten na baixa porcentaxe
CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROE60tpwqD39
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de inversión dedicada ás políticas de vivenda e o deseño concreto das medidas contidas
no Plan; é necesario elaborar unha avaliación da execución e resultados das propostas.
A finalización da Plan Rehavita no pasado 2020 esixe, neste momento de impás no que
se vai implementar un novo plan, elaborar unha avaliación sobre o alcance real das
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inversións programadas pola propia Xunta e do grao de consecución de obxectivos
anunciados.
Dos 307 millóns de euros totais previstos, o Plan Rehavita definía o seguinte
reparto: 107,5M€ destinados ao Eixo 1 Acceso á vivenda, 133,82 M€ destinados ao
Eixo 2 Rehabilitación de vivendas e renovación urbana, 63,60 M€ destinados ao Eixo 3
Prevención da exclusión residencial e 2,01 M€ ao Eixo 4 Outras medidas en materia de
vivenda.
Ano tras ano puidemos comprobar como o orzamento destinado aos programas
de vivenda se saldan con datos de execución orzamentaria moi baixos sen que a
Consellería dea explicacións ao respecto. Por iso, neste momento no que remata a
vixencia do Plan Rehavita e a Xunta debe abordar a elaboración dunha nova
planificación, cremos que resulta imprescindible facer unha avaliación do cumprimento
da inversión prevista e as causas das fortes variacións entre o orzamentado e a
execución real, que permitan corrixir en futuros plans estas desviacións.
Por outra banda, en aras da transparencia e do bo goberno debería ser a propia
Xunta quen elaborase un documentos de avaliación do grao de cumprimento dos
obxectivos e das inversións previstas no Plan Rehavita de forma detallada. Entendemos
que a renovación do Programa esixe a elaboración dun informe que funcione en dous
sentidos: como rendición de contas pública e como análise e punto de situación para a
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elaboración do novo Plan de vivenda.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
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. Cales son os datos detallados da inversión real que o Goberno galego realizou
entre 2015 e 2020 para dar cumprimento ao eixo 1 Acceso á vivenda do Plan RehaVIta,
Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020?
. Cales son os datos detallados da inversión real que o Goberno galego realizou
entre 2015 e 2020 para dar cumprimento ao eixo 2 Rehabilitación de vivendas e
renovación urbana do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora
de acceso á vivenda 2015-2020?
. Cales son os datos detallados da inversión real que o Goberno galego realizou
entre 2015 e 2020 para dar cumprimento ao eixo 3 Prevención da exclusión residencial
do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda
2015-2020?
. Cales son os datos detallados da inversión real que o Goberno galego realizou
entre 2015 e 2020 para dar cumprimento ao eixo 4 Outras medidas en materia de
vivenda do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á
vivenda 2015-2020?
. Ten o Goberno galego elaborado algún informe sobre o grao de cumplimento
do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda
2015-2020?
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. Ten o Goberno galego algún informe no que se elabore un diagnóstico das
causas das desviacións orzamentarias e unha avaliación do seu impacto sobre os
obxectivos marcados.
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. Ten o Goberno galego elaborado algún informe sobre a eficacia das medidas
que se recollían no Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, aluguer e mellora de
acceso á vivenda 2015-2020?
. O novo Plan de Vivenda 2021-2025 incorpora medidas de corrección das eivas
detectadas no anterior plan?

Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 08/02/2021 17:26:21
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Paulo Ríos Santomé na data 08/02/2021 17:26:26

Xosé Luis Bará Torres na data 08/02/2021 17:26:34
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Á Mesa do Parlamento

Patricia Otero 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 na
Comisión 5ª.
O hospital da Mariña, sito en Burela, é o hospital de referencia da zona
norte da provincia de Lugo e atende a unha poboación de máis de 70.000
habitantes que se incrementa de xeito exponencial na época de vacacións.
No hospital da Mariña hai tres prazas de cardioloxía, non obstante a día de
hoxe o hospital só conta cun único cardiólogo que só atende as urxencias,
tal e como veñen de denunciar pacientes e a Plataforma Sanitaria da
Mariña.
En setembro de 2020 un dos cardiólogos do hospital da Mariña solicitou
unha excedencia, sen que a día de hoxe o Sergas cubrise esta vacante. A
finais do ano 2020 o Sergas afirmaba que a atención na área de cardioloxía
se atopaba garantida polo feito de que quedaban dous cardiólogos no
hospital.
Dende hai 15 días, debido a una incapacidade temporal, tamén falta a
segunda cardióloga que forma parte deste servizo, co que queda un único
cardiólogo no servizo de cardioloxía no hospital da Mariña, que só atende
urxencias.
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A non cobertura destas prazas é unha mostra máis da degradación constante
e do desmantelamento da sanidade pública na comarca da Mariña por parte
da Xunta de Galicia.
Por iso as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas:
1ª) Entende o Goberno galego que a atención no servizo de cardioloxía do
hospital da Mariña se atopa garantida nestas condicións?

38497

2ª) Que medidas vai tomar o Goberno galego para garantir que os
enfermos con patoloxías cardíacas reciban a asistencia que necesitan?
3ª) Cando pensa o Goberno galego cubrir as tres prazas de cardiólogos que
existen no hospital da Mariña?
Pazo do Parlamento, 8 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Patricia Otero Rodríguez na data 08/02/2021 12:54:22
Julio Torrado Quintela na data 08/02/2021 12:54:39

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTRO4hG2Veu0U4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Marina Ortega Otero na data 08/02/2021 12:54:49
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela, Marina Ortega Otero e Julio Torrado Quintela, 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 5ª.
A comarca do Sar, conformada polos concellos de Padrón, Dodro e Rois, non
conta cun servizo esencial básico como é unha residencia para persoas maiores,
un recurso asistencial necesario en zonas especialmente envellecidas como esta.
A Consellería de Política Social e o Concello de Padrón formalizaron en outubro
de 2020 o convenio polo que a Xunta colaborará coa entidade local no
financiamento da redacción do proxecto para a construción dunha residencia de
maiores no municipio achegando a cantidade de 18.000 euros.
En principio, a residencia emprazarase nunha parcela de 6.000 metros cadrados
que o Concello dispón na zona da antiga azucreira, en Iria-Flavia, e dará acubillo
a 60 persoas, un número que se debería incrementar a, polo menos, 80 prazas,
dada a gran demanda deste servizo na zona e por ser Padrón un concello capital
de comarca cunha poboación, como en tantos lugares de Galicia,
preocupantemente envellecida.
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Ao Grupo Parlamentario Socialista preocúpalle a vacilación do alcalde do
concello padronés ao respecto da xestión da residencia en diversas
comparecencias públicas. Se en 2019 comezaba asegurando que sería “difícil”
que a residencia fose pública e apostaba por un modelo mixto de uso, xa a
mediados do ano 2020 el e mais a conselleira afirmaban que a xestión sería
pública, concretamente municipal.
Á vista de todos os problemas e conflitos xurdidos na pandemia sobre a xestión
privada ou mesmo mixta das residencias de maiores, entendemos que o Goberno
galego debería asumir ou polo menos exercer unha exhaustiva tarefa de control
sobre as residencias, e aínda máis sobre as de nova creación nas que dalgún xeito
contribuíu financeiramente.
Por outra banda, hai que esixir a cobertura xeográfica de todo o noso territorio
con prazas públicas en residencias, que son as que garanten o acceso a este
servizo de todas as persoas que o precisen.
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Por iso as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Como valora o Goberno galego que en toda a comarca do Sar non exista
ningunha residencia para persoas maiores?
2ª) Ten prevista o Goberno galego algunha acción nesta lexislatura para remediar
a carencia deste servizo esencial?
3ª) Ten previsto o Goberno galego a construción dunha residencia pública no
concello de Padrón?
4ª) Colaborará a Consellería de Política Social na construción da residencia de
maiores prevista no concello de Padrón?
5ª) De ser finalmente privada, asegurará o Goberno galego unha parte importante
de prazas públicas nesa futura residencia? En que porcentaxe?
6ª) Dada a gran demanda que deste servizo existe na comarca do Sar, considera
necesario que se incremente o número de prazas iniciais de 60 a 80?
Pazo do Parlamento, 8 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 08/02/2021 14:02:38
Marina Ortega Otero na data 08/02/2021 14:02:53
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Julio Torrado Quintela na data 08/02/2021 14:03:06
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, Carme González Iglesias e Daniel Castro García,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 8ª, sobre as actuacións a realizar para evitar a creba da frota
do palangre de superficie.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pleno do Parlamento galego acordou, en outubro pasado, “Instar á Xunta de
Galiza a demandar do goberno central e da Comisión Europea a análise de medidas de
protección do marraxo dientuso que non leven ao quebranto económico da frota e que
teña en conta todas as medidas de xestión sostíbel que as diferentes ORP e a UE teñen
adoptado en favor desta especie”.
Daquela, a situación da frota galega de palangre de superficie xa era
preocupante por mor de que o Ministerio de Transición Ecolóxica (MITECO)
impedíalle comercializar o marraxo almacenado e

que capturara legalmente coa

autorización do Ministerio de Pesca baixo as prescricións do ICCAT.
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Hai que lembrar que o marraxo non ten oficialmente imposto TAC nin tampouco
cotas, aínda que si determinadas limitacións e certos obstáculos ás transaccións
comerciais.
A día de hoxe, continúa sen haber saída para o marraxo que está almacenado e
capturado no 2020 e nin o propio ministro de Pesca, que visitou Galiza a mediados de
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xaneiro, foi quen de aclarar nada nin de dar solución algunha ao respecto. E así o suma
e segue prolongouse ata ben entrado o mes de xaneiro no que a frota aínda non coñecía
cales serían as directrices para o 2021 mentres permanecía a pagar os altos custos de
almacenamento das capturas sen comercializar do ano anterior.
120 buques galegos e más de 850 tripulantes recibiron a noticia por parte do
MITECO da negativa a poder comercializar o marraxo almacenado e a comunicación de
que o cupo para 2021 no Atlántico Norte será cero. Na práctica, esta decisión aboca ao
estrago do peixe almacenado e, por outro lado, a poñer en cuestión a continuidade e
viabilidade de parte da frota palangreira galega que neste momento está xa a falar
claramente de despeces e abandono da actividade.
Un cupo cero que foi proposto polo MITECO como autoridade científica CITES
española ao grupo de revisión científica da Unión Europea (GRC), obviando o seu
propio informe científico de comezos de 2020 (DENP para 2020), que concluía que para
evitar a sobrepesca a frota do Estado español non debía superar o volume de capturas de
350 toneladas, e tendo en conta unicamente criterios de sostibilidade ambiental sen
procurar tamén a económica e a social dunha frota que se somete a rigorosos controis e
colabora coa comunidade científica dende hai moitos anos, que cumpre coa normativa
vixente en canto ao rexistro das súas capturas e posterior transmisión electrónica dos
datos da súa actividade pesqueira mediante o diario electrónico de a bordo (DEA), que
conta con cámaras a bordo e con todos os demais elementos que se lle exixen e que,

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTRO1MlvgsWHC6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

polo tanto, ven contribuíndo dende hai tempo á sostibilidade das pesquerías.
E así, diante da proposta do MITECO -Ministerio do Estado que, xunto con
Portugal, realiza máis do 50% das capturas anuais de marraxo dientuso no stock do
Atlántico Norte-, as autoridades científicas da UE coordinadas por CITES, elaboran
unha proposta para a UE de cara a 2021 onde barallan dúas posibilidades: O
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establecemento da cota cero ou permitir un volume de capturas de 295 toneladas para a
Unión Europea. Finalmente, o moi activo papel do MITECO desembocou na decisión
de restrinxir totalmente as capturas.
A opción do MITECO relativa ao establecemento dunha total prohibición da
exportación do marraxo resulta absolutamente incomprensíbel pois, malia a evidente
necesidade de establecer medidas de protección e conservación da especie que garantan
a súa recuperación, os expertos consideraban que a redución das capturas permitiría
igualmente a consecución dese obxectivo e, ademais, daríase cobertura ás capturas
accidentais nas pesquerías doutras especies e evitaríase devolver os exemplares morto
ao mar.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 8ª :
. Que valoración fai o Goberno galego da negativa do MITECO a autorizar a
comercialización do marraxo que a frota galega capturou legalmente no 2020 e ten
almacenado dende aquela?
. Que valoración fai a Xunta de Galiza da imposición, a proposta do MITECO
como autoridade científica CITES, da cota cero de capturas de marraxo no Atlántico
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Norte para 2021?
. Ten elaborado algunha análise e/ou estudo das repercusións desas decisións na
frota galega de palangre de superficie? Se é así, cales son as conclusión?
. Que alternativas valora para a frota galega de palangre de superficie diante das
restricións que soporta?
3
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. Que medidas vai implementar no futuro inmediato a Consellaría do Mar para
paliar a crítica situación na que se atopa a mencionada frota?
. Está disposto o goberno galego a exixir ao MITECO a autorización inmediata
para que a frota poda comercializar o marraxo capturado legalmente e agora conxelado
e procesado?
. Que actuacións ten previstas para evitar a inminente creba da frota galega de
palangre de superficie?

Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2021

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

Rosana Pérez Fernández na data 09/02/2021 09:33:53

María do Carme González Iglesias na data 09/02/2021 09:33:58
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Daniel Castro García na data 09/02/2021 09:34:06
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Á Mesa do Parlamento
Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera, Elena Súarez Sarmiento,
Encarna Amigo Díaz, José Luis Ferro Iglesias, Sandra Vázquez Domínguez e
Felisa Rodríguez Carrera deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario Popular, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta oral en
comisión 4ª Educación e Cultura.

Galicia conta co sistema educativo máis equitativo e inclusivo de España; o 92,7% do
alumnado con NEE está integrado en centros ordinarios.
Nesta liña, a Xunta de Galicia, a través do grupo de inclusión do Comité Educativo está
traballando no desenvolvemento do Plan de ensino virtual para favorecer a inclusión
do alumnado con necesidades educativas especiais.
A Consellería de Cultura,Educación e Universidade mantén ademais un estreito
contacto coas asociacións de atención á diversidade, para avanzar na mellora de
novas medidas para alumnado con Necesidades Especiais.

O resultado deste traballo conxunto enmárcase no Plan de Atención ao Alumnado
Vulnerable, no que se recollen as pautas de actuación a poñer en marcha ante a covid.
É dicir, establécese unha organización ordenada de recursos humanos e didácticos
para a mellor atención a estes alumnos no hipotético caso de que a dinámica
epidemiolóxica requirira pasar a un ensino non presencial nalgún momento.
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O obxectivo é facer un seguimento especial deste alumnado, dotándoo dos recursos e
apoios necesarios para que o seu proceso educativo se realice en igualdade de
condicións que os seus compeñeiros e atendendo ás súas circunstancias particulares

Este Plan de Atención ao Alumnado Vulnerable busca reforzar o Plan de ensino virtual
ante a covid-19, aprobado o pasado trimestre, introducindo novas melloras a poñer en
marcha con todos os recursos dispoñibles para incrementar a atención a este
alumnado en calquera situación epidemiolóxica.

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal
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Por todo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta
oral en comisión:
Cales son as liñas básicas que deben seguir os profesionais de atención á diversidade
que a día de hoxe están prestando apoio nos centros escolares galegos?

Santiago de Compostela, a 9 de Febreiro 2021.

Asinado dixitalmente por:
Ovidio Rodeiro Tato na data 09/02/2021 09:37:12
Teresa Egerique Mosquera na data 09/02/2021 09:37:27
María Elena Suárez Sarmiento na data 09/02/2021 09:37:38
María Encarnación Amigo Díaz na data 09/02/2021 09:38:00
José Luis Ferro Iglesias na data 09/02/2021 09:38:13
Sandra Vázquez Domínguez na data 09/02/2021 09:38:24
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María Felisa Rodríguez Carrera na data 09/02/2021 09:38:41
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, Montserrat Prado Cores e Luis Bará Torres,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 8ª, sobre as actuacións a realizar debido á mortaldade de
moluscos e perda de ingresos no sector marisqueiro das rías de Arousa e Pontevedra.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A pasada semana varias praias da ría de Arousa e da ría de Pontevedra víronse
gravemente afectadas polas intensas choivas que caeron sobre todo no litoral galego.
Zonas

como

Rianxo,

Carril,

Vilagarcía,

Pontevedra

ou

Poio

quedaron

considerabelmente danadas polos sucesivos temporais.
Todas as confrarías concernidas coinciden en subliñar que os grandes aportes de
auga doce recibidos provocaron unha baixada importante da salinidade da auga do mar
e, no referido ás de Arousa, sinálase directamente como contribución a esa baixa
salinidade o exceso de auga doce procedente da presa de Portodemouros (Vila de
Cruces e Arzúa). Una presa que carece de comportas e funciona cun sistema de rebose
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que xa ten causado problemas na ría noutras ocasións.
No caso das praias de Rianxo, a mortaldade cóntase por toneladas e, dende logo,
supera con creces ao que incluso nun principio se estimaba, afectando sobre todo á cría
de berberecho e comprometendo moi seriamente a campaña do vindeiro verán.
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No caso de Carril e Vilagarcía, ademais da baixa salinidade, moito marisco foi
arrastrado polos temporais e as perdas tamén son grandes no caso do berberecho, mais
no caso da ameixa babosa son aínda maiores.
Aquí, a mortaldade dos últimos días veu a agudizar unha situación xa crítica dos
recursos marisqueiros das concesións da agrupación de mariscadoras de Carril.
Este colectivo xa aturou unha sucesión de temporais no inverno de 2019 que
danaron de moita consideración os bancos marisqueiros dos Lombos do Ulla e da praia
de Compostela-A Concha,

producíndose xa daquela unha mortaldade altísima de

berberecho, ameixa fina, babosa e xapónica.
A maiores, en outubro de 2020, os novos temporais converteron a situación en
insostíbel pola acción combinada de acumulación de algas e o movemento dos fondos
que orixinou un escalón a modo de muro ao longo de toda a praia.
A día de hoxe, as consecuencias destas reiteradas inclemencias en pouco tempo
son un nivel de produción baixísimo e unha agrupación de 86 persoas que, despois de
realizar un investimento de 80.000 euros de semente no banco de Compostela-A
Concha, levan dende outubro paradas, moitas delas de baixa e moitas outras recorrendo
aos servizos sociais para poder vivir.
Unha agrupación que, por esa acumulación de motivos, solicitou no seu día o
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cese de actividade á Consellaría do Mar por un período de seis meses nos dous bancos
marisqueiros que explota para posibilitar e facilitar a recuperación dos mesmos e que
obtivo un non por resposta, en contra do voto favorábel da maioría da propia
agrupación. E diante da súa desesperada situación, a Consellaría tampouco tivo en conta
o recurso de alzada que presentou abocándoa a acudir aos tribunais na procura dunha
resolución ao conflito.
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E, por último, as confrarías de Lourizán, San Telmo e Raxó, na ría de
Pontevedra, manteñen os seus bancos pechados pola grande mortaldade de ameixa
xapónica tamén provocada pola baixa salinidade da auga que lles impide mariscar por
mor de non mover o substrato e non crear máis problemas aínda. Aquí suspenderon o
marisqueo de xeito temporal agardando as vindeiras mareas vivas e coa expectativa da
recuperación do marisco.
A todo isto debemos sumar a problemática xeral que ten provocado a pandemia
no relacionado coa comercialización deste tipo de produtos e a consecuente merma nos
ingresos das mariscadoras e mariscadores.
A perda constante de recurso está a derivar nunha verdadeira situación de
angustia para as e os profesionais do mar e neste contexto faise necesaria unha
avaliación, un seguimento, unha análise das consecuencias da perda de recurso para o
sector nas diferentes rías e unha toma de decisións áxiles que impidan que esta nova
crise siga a ter repercusión nos ingresos dos mariscadores e mariscadoras.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 8ª :
. Que protocolo segue a Xunta de Galiza para realizar unha avaliación e un
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seguimento preciso da mortaldade de marisco nas rías galegas?
. Que medidas concretas adoptou e vai a adoptar para enfrontar a situación da
mortaldade de moluscos derivada do exceso de auga doce e a baixa salinidade nas rías
de Arousa e Pontevedra após os últimos temporais? E cales diante da previsíbel caída de
ingresos do sector nesas rías?
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. No caso das concesións da agrupación de mariscadoras de Carril, que agora
viron agravada a súa xa precaria situación, que medidas de recuperación do recurso e de
amparo ás traballadoras vai poñer en marcha?
. Que actuacións emprendeu ou vai emprender para evitar o exceso de aporte de
auga doce procedente da presa de Portodemouros?
. Ten o Goberno galego algunha estratexia concreta para a recuperación da
poboación de moluscos nas rías galegas?

Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2021

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Montserrat Prado Cores
Luis Bará Torres
Deputadas e deputado do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Rosana Pérez Fernández na data 09/02/2021 10:00:04

María Montserrat Prado Cores na data 09/02/2021 10:00:08
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Xosé Luis Bará Torres na data 09/02/2021 10:00:15
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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.
No contexto actual desta crise sanitaria, o turismo sanitario sae reforzado, xa que
os e as turistas preocúpanse cada vez máis por buscar destinos que, ao mesmo
tempo que un período de descanso e goce, poidan axudalos a contribuír a levar un
estilo de vida saudable e preventiva. Estas características atópanse na nosa
Comunidade Autónoma.
Os balnearios son unha interesante alternativa vacacional para desestacionalizar o
turismo, que medraba a un ritmo sostido, antes desta crise sanitaria producida
pola covid-19, e cuxa materia pendente é atraer turistas estranxeiros ás súas
instalacións.
O turismo termal combina perfectamente con outros produtos como o turismo
rural ou de natureza e intégrase na oferta turística de proximidade que
actualmente é o que solicita o turista. Este turismo tamén pode potenciar as casa
rurais e os hoteis.
A Xunta de Galicia debería utilizar o turismo termal como unha forma de
desestacionalizar o turismo galego, para lograr unha distribución equilibrada de
visitantes ao longo do ano e unha mellor distribución xeográfica en todo o
territorio.
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O Executivo autonómico ten que deseñar e planificar programas de axuste
estacional con obxectivos a medio e longo prazo. E pode facelo a través do
turismo termal.
A Consellería de Turismo debería facer unha modificación orzamentaria e crear
unha partida nos orzamentos deste ano para o desenvolvemento dun plan
estratéxico termal para as catro provincias, un eixo turístico fundamental para a
provincia de Ourense, o turismo termal non pode quedar fora dos orzamentos da
Xunta de Galicia, non se pode abandonar a nosa riqueza termal.
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Comisión:
Vai elaborar a Xunta de Galicia un plan estratéxico termal para cada unha das
catro provincias e así, incentivar o turismo termal en cada provincia da nosa
Comunidade Autónoma?

Pazo do Parlamento, 8 de febreiro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 09/02/2021 10:10:22
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Martín Seco García na data 09/02/2021 10:10:27
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Marina Ortega Otero, Juan Carlos Francisco
Rivera, Carmen Rodríguez Dacosta e Martín Seco García, deputadas e
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria,
Enerxía, Turismo e Comercio.
No contexto actual desta crise sanitaria, o turismo sanitario sae reforzado, xa que
os e as turistas preocúpanse cada vez máis por buscar destinos que, ao mesmo
tempo que un período de descanso e goce, poidan axudalos a contribuír a levar un
estilo de vida saudable e preventiva. Estas características atópanse na nosa
Comunidade Autónoma.
Os balnearios son unha interesante alternativa vacacional para desestacionalizar o
turismo, que medraba a un ritmo sostido, antes desta crise sanitaria producida
pola covid-19, e cuxa materia pendente é atraer turistas estranxeiros ás súas
instalacións.
A Xunta de Galicia debería utilizar o turismo termal como unha forma de
desestacionalizar o turismo galego, para lograr unha distribución equilibrada de
visitantes ao longo do ano e unha mellor distribución xeográfica en todo o
territorio.
O Executivo autonómico ten que deseñar e planificar programas de axuste
estacional con obxectivos a medio e longo prazo. E pode facelo a través do
turismo termal.
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O Plan Ourense Provincia Termal, aprobado no Consello da Xunta en xullo de
2014 rematou no 2020.
En Ourense fai falta un compromiso da Xunta de Galicia no ámbito do
termalismo, están nunha situación que pode derivar en que a máxima riqueza que
teñen na provincia caia no absoluto abandono se non hai un claro respaldo
autonómico, por iso é necesario que a Xunta de Galicia se comprometa a poñer
sobre a mesa investimentos reais no marco dun Plan Estratéxico Termal para
Ourense.
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A Consellería de Turismo debería facer unha modificación orzamentaria e crear
unha partida nos orzamentos deste ano para o desenvolvemento dun Plan
Estratéxico Termal de Ourense, un eixo turístico fundamental para a provincia de
Ourense, o turismo termal non pode quedar fora dos orzamentos da Xunta de
Galicia, non se pode abandonar a nosa riqueza termal.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
Vai elaborar a Xunta de Galicia un novo plan estratéxico termal para Ourense
como eixo turístico fundamental da provincia?
Pazo do Parlamento, 8 de febreiro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Marina Ortega Otero
Juan Carlos Francisco Rivera
Carmen Rodríguez Dacosta
Martín Seco García
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 09/02/2021 10:15:44
Marina Ortega Otero na data 09/02/2021 10:15:50
Juan Carlos Francisco Rivera na data 09/02/2021 10:16:00
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María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 09/02/2021 10:16:12
Martín Seco García na data 09/02/2021 10:16:21
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Julio Torrado Quintela e Patricia Otero
Rodríguez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 8.ª, Pesca e Marisqueo.

O día 6 de marzo de 2019 o alcalde da Guarda, reuniuse coa conselleira do Mar e
o presidente de Portos de Galicia, para trasladarlles a necesidade dunha
infraestrutura que dea acceso e saída ao Porto da Guarda.
Nesta reunión o edil guardés indicoulles que grazas á colaboración da Deputación
de Pontevedra, xa se conta cun proxecto para esta infraestrutura, cun orzamento
que ascende a 2.415.892,22 €. O proxecto propón unha conexión entre o porto
pesqueiro e a estrada PO-552, de circunvalación ao Monte Trega, polo sur do
porto da Guarda, atravesando unha zona con moi escasa densidade de
edificacións por terreos que na actualidade non teñen aproveitamento agrícola ou
inmobiliario. A vía proposta consta dunha unha plataforma de 12,30 m de ancho
que entre outros elementos terá unha zona rodada para vehículos de 6 m de ancho
e unha senda peonil de 2,5 m. A intersección do novo acceso coa estrada PO-552
resólvese cunha rotonda.
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Esta infraestrutura é fundamental para dar acceso ao porto da Guarda. Desde o
Consistorio enténdese que ademais da pesca e da actividade das redeiras existen
outras actividades, importantes para o tecido económico da vila. Os colectivos
que amosaron máis interese por esta infraestrutura foron a Confraría e as redeiras,
que empregan estes viais para o transporte de redes e marisco.
O 15 de xaneiro do 2020 representantes das asociacións guardesas, ORPAGU,
Piueiro, Alagua e a Confraría de Pescadores, encabezados polo alcalde da Guarda
tiveron outra reunión en Santiago coa conselleira do Mar e a presidenta de Portos
de Galicia, para trasladarlle as demandas da cidadanía guardesa, en relación ao
futuro do porto, expresadas a través das súas asociacións. Así mesmo o alcalde
solicitou, unha vez máis, o apoio da conselleira para a construción do vial de
acceso sur ao porto.
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O pasado 23 de xullo de 2020 o alcalde da Guarda, mantivo unha reunión en
Santiago de Compostela coa presidenta do ente público Portos de Galicia.
Nesta reunión trataron, outra vez, do acceso sur ao Porto da Guarda. O alcalde
entregou o proxecto xunto con informes sectoriais dos que dispón e volveu
solicitar á presidenta a participación de Portos para sacar adiante esta obra,
necesaria para o normal desenvolvemento da actividade portuaria. O proxecto
desta infraestrutura foi redactado na anterior lexislatura pola Deputación
Provincial de Pontevedra e na actualidade está pendente dos informes sectoriais e
correccións propostas.
A actividade pesqueira e marisqueira na Guarda non vai a ir a menos, a previsión
é que no futuro aumente a actividade económica do porto dado as grandes
posibilidades que ofrece tanto a nivel comercial como turístico. Por este motivo,
en agosto de 2019 xurdiu na Guarda un movemento civil apoiado polas
asociacións empresariais, culturais, deportivas e sociais, e polo propio concello,
que ten como obxectivo conseguir melloras para o seu porto que permitan un uso
máis intensivo do porto, tanto para profesionais como para uso náutico e
deportivo, e que actúe como o motor económico da localidade.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Vai realizar a Consellería do Mar no primeiro semestre de 2021 a
construción do vial de acceso sur ao porto da Guarda?
2. Por que a Consellería do Mar non incluíu nos orzamentos do 2021 o vial
de acceso sur ao porto da Guarda?
3. Canto leva investido a Consellería do Mar nos accesos do porto da Guarda
nos últimos tres anos?
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Pazo do Parlamento, 8 de febreiro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Julio Torrado Quintela
Patricia Otero Rodríguez
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 09/02/2021 11:01:27
Julio Torrado Quintela na data 09/02/2021 11:01:33
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Patricia Otero Rodríguez na data 09/02/2021 11:01:40
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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 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
Na vila de Nigrán as beirarrúas de titularidade autonómica da PO-552 están
totalmente abandonadas no seu tramo por Priegue e no seu tramo por A
Ramallosa. Estas estradas necesitan a mellora urxente por parte da Xunta de
Galicia.
O Goberno municipal de Nigrán intentou en múltiples ocasións que a Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade renovara estas beirarrúas nos seus diferentes
tramos, sen ter ningunha resposta. Esta demanda lévase facendo ano tras ano.
O Concello solicitou varias veces a mellora dos tramos para seguridade e
accesibilidade da veciñanza desta vila. Estas peticións xa foron trasladadas en
varias ocasións. A última reclamación destas infraestruturas foi o pasado mes de
novembro na xuntanza que mantiveron o alcalde e a delegada da Xunta de
Galicia.
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O Grupo Parlamentario Socialista trasladamos á Xunta de Galicia a través das
emendas aos orzamentos autonómicos de 2021 estas emendas para dotar de novas
beirarrúas a PO-552 ao seu paso por Priegue e A Ramallosa, ao atoparse en moi
mal estado tras máis de 30 anos de construción das mesmas e sen ser reparadas. A
realidade é que son totalmente inaccesibles, rotas, con tramos inexistentes e con
elementos que entorpecen o paso de calquera cadeira de rodas ou carro de bebé.
Este problema está causando malestar entre a veciñanza que demanda unha
solución ao problema. A Xunta de Galicia ten que arranxar esta beirarrúas de
titularidade autonómica situadas no Concello de Nigrán para mellorar a
mobilidade das veciñas e veciños desta vila.
Por todo isto esiximos dende o Grupo Parlamentario Socialista que se comecen
as obras de renovación o antes posible na beirarrúa PO-552.
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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:
1. Vai a Xunta de Galicia realizar no primeiro semestre do ano a obra de
renovación da beirarrúa PO-552 no seus tramos de Priegue e de A
Ramallosa que permitiría mellorar a mobilidade e seguridade en Nigrán?
2. Por que a Xunta de Galicia non incluíu nos orzamentos do 2021 a obra de
renovación da beirarrúa PO-552 no seus tramos de Priegue e de A
Ramallosa?
Pazo do Parlamento, 8 de febreiro 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 09/02/2021 11:04:46
Patricia Otero Rodríguez na data 09/02/2021 11:04:52
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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 as
citacións para a realización de cribados en Ourense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Segundo se informa os días 23 e 24 de xaneiro foron convocados polo Servicio
Galego de Saúde 8.000 veciños e veciñas da cidade de Ourense para a realización de
probas PCR ou de antíxenos para a detección de coronovirus en persoas asintomáticas.
Resultou que da totalidade das 8.000 persoas supostamente citadas compareceron 5.119,
o que representan a ausencia de máis dun 35% das convocadas.
Coa mesma finalidade o pasado fin de semana foron teoricamente citadas ás
instalacións de Expourense 12.000 persoas das localidades de Ourense, Barbadás, O
Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas e Toén para a práctica de novas probas de
detección de coronovirus. Nesta ocasión compareceron pouco máis de 7.000 das 12.000
persoas citadas, o que representa unha porcentaxe de ausencia superior á do cribado
CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
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Verificación:
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precedente.
A atención á convocatoria do Sergas resulta contraditoria coa actitude cidadá de
escrupuloso e maioritario respecto que a cidadanía de Ourense está a manter coas
limitacións á mobilidade que se están a ordenar dende a Xunta de Galiza, así como con
toda instrución emanada da autoridade sanidade e/ou administrativa.
1
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Ao tempo, a evolución experimentada polo virus nas últimas semanas cun
número de contaxios que case duplica ao existente ao inicio do ano; a cifra de
pasamentos sufridos nas últimas semanas, que supoñen o 50% dos habidos en todo o
ano 2020; fai dubidar que a falla de atención á citación fora debida á exclusiva vontade
das convocadas.
Xa que logo o sistema de comunicación utilizado, o descoñecemento total das
circunstancias persoais e de residencia efectiva da destinataria, así como a actualización
do teléfono da destinataria, unido a imposibilidade de resposta inmediata que
posibilitara advertir ao convocante dun eventual erro permiten deducir que poden ser
estes os motivos de tan numerosas ausencias, e non atribuíble en ningún caso a unha
falla de dilixencia cidadá ou a un desinterese pola saúde propia e dos próximos ou da
colectividade, como se está a insinuar dende diferentes instancias.
Non resulta concebible que ante o resultado da primeira convocatoria se
reproducise a mesma empregando os mesmos sistemas e, xa que logo, incorrendo nas
mesmas eivas e co mesmo resultado.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
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. A xuízo da Xunta de Galiza, cal foi a razón ou razóns pola que as
convocatorias para os cribados só foron atendidas por un 60% das persoas convocadas
en Ourense?
. Existen indicios que permita pensar a falla de atención á convocatoria foi
voluntaria e inxustificada?
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. Ten constancia a Xunta de Galiza de que todas as mensaxes de citación foron
efectivamente recibidas polas destinatarias?
. Que modificacións introduciu o Goberno Galego no sistema de citación
utilizado na primeira convocatoria para mellorar a sua eficacia na segunda?
. Que comprobacións realizou a Xunta de Galiza para determinar a actualización
dos dados utilizados ou se concorrían razóns ou desprazamentos que impedisen atender
as citacións recibidas?
. O sistema de notificación utilizado permitía a comunicación bidireccional?
. Con que antelación remitiu as comunicacións á destinataria?

Santiago de Compostela, 9 de xaneiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 09/02/2021 11:40:38
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María Montserrat Prado Cores na data 09/02/2021 11:40:56
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Á Mesa do Parlamento

Patricia Otero 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 na Comisión
5ª.
Fortalecer a atención primaria faise se cabe máis necesario na situación que
estamos a atravesar derivada da pandemia xerada pola covid-19.Non obstante,
estamos a ver que o Goberno do Partido Popular da Xunta de Galicia opta na
provincia de Lugo polos peches de centros de saúde ou pola non cobertura das
baixas dos profesionais sanitarios de atención primaria.
En xaneiro de 2020 o Sergas anunciaba que o centro de saúde de Burela tamén
abriría e pasaríanse consultas polas tardes a partir do mes de febreiro, en horario
de 14:00 a 21:00 horas de luns a venres e para iso contrataríanse tres novos
profesionais: un médico de familia, un profesional de enfermería e unha persoa
de servizos xerais.
Agora mesmo este servizo de atención médica na quenda de tarde reduciuse e só
se presta de martes a xoves durante 3 horas. Trala baixa dun facultativo no
horario de mañá cubriuse a quenda matinal a costa da vespertina.
Usuarios da cota médica da quenda de tarde do centro de saúde de Burela din non
seren informados desta situación e lamentan a perda de citas.
Por iso as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
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1ª) Ten intención o Goberno galego de recuperar de xeito urxente o servizo de
atención médica que se viña prestando de luns a venres, en horario de 14:00 a
21:00 horas, no centro de saúde de Burela?
2ª) Cando prevé o Goberno galego abrir a atención primaria de maneira
presencial en Burela?
Pazo do Parlamento, 9 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 09/02/2021 10:44:35
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Castro García, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 5ª, sobre a necesidade de dotar ao servizo de cardioloxía do
Hospital da Mariña dos profesionais sanitarios necesarios para ofrecer unha atención de
calidade.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A comezos do mes de febreiro o persoal do Hospital da Mariña era coñecedor de
que o servizo de cardioloxía quedaba case baleiro ao contar soamente con un
profesional, que aínda por riba só atende urxencias. Mais esta problemática xa viña
arrastrada desde hai tempo, xa que desde antes de setembro do 2020 o hospital contaba
con tres profesionais que xa non eran capaces de atender as necesidades da comarca,
levando a unha grande precariedade dos servizos sanitarios e xerando listas de agarda de
até 2 anos para probas diagnósticas coma ecocardiogramas ou probas de esforzo. Esta
situación tan preocupante xa se facía notar cando se contaba con tres especialistas en
cardioloxía, un número que se vería reducido en setembro ao solicitar un dos
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profesionais unha excedencia, deixando unha praza libre que en ningún momento foi
cuberta. Do mesmo xeito, como se dixo anteriormente, a comezos de febreiro fíxose
saber que este servizo quedaría cun só facultativo debido a unha baixa transitoria da
outra profesional coa que contaba cardioloxía, unha profesional que tamén se verá soa á
súa volta debido a que o cardiólogo que está a traballar só a día de hoxe vai xubilarse en
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pouco tempo, polo que esta situación de absoluta precariedade vai repetirse de novo
dentro duns meses.
Por desgraza, este é só un dos múltiples déficits e eivas que presenta o Hospital
da Mariña, un hospital que día a día está vendo reducidos os servizos e prestacións que
lle pode ofrecer á sociedade mariñá, a pesar de contar coa xa famosa ampliación de
infraestruturas, que na realidade non foi outra cousa que un aumento de metros cadrados
cunha diminución da calidade da nosa sanidade pública.

Por todo isto e polo inmenso perigo que supón ter soamente un só cardiólogo
para máis de setenta mil habitantes que ten a comarca da Mariña, formúlanse as
seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 5ª :
. Está disposta a Xunta de Galiza a dotar ao Hospital da Mariña con máis
profesionais en cardioloxía que garantan os recursos humanos, materiais e tecnolóxicos
e a atención ao paciente tanto en calidade como en proximidade?
. Porque o goberno da Xunta de Galiza non cubriu inmediatamente as prazas de
cardioloxía que quedaron sen profesionais?

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
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Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2021

Asdo.: Daniel Castro García
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
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Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 09/02/2021 12:13:56

María Montserrat Prado Cores na data 09/02/2021 12:13:59
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Castro García, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos, deputado e
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre a necesidade de crear unha praza estrutural de enfermeira/o
especialista en - xinecoloxía (matrón/a) no centro de saúde de Foz.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A asistencia sanitaria é un dos servizos básicos que máis valoran os cidadáns e
cidadás en todos os estándares de calidade de vida. Por esta razón, desde o BNG non
podemos entender a eiva histórica que sufre o concello de Foz no que atinxe aos
servizos sanitarios, e dicimos isto porque, alén da perda da ambulancia nocturna,
sumouse a perda das urxencias de tarde, a perda do TES da ambulancia medicalizada, a
perda dunha praza de auxiliar de enfermería, a xa sistemática non cobertura das baixas,
(ou coberturas parciais por medias xornadas durante meses), a non cobertura da
redución de xornada do Servizo de Pediatría, a carencia sistemática de PSX para a
atención nas citacións e un longo etcétera.
A esta inmensa lista de necesidades que presenta a sanidade focega hai que
CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROffXYA0zIY6
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sumar a inexistencia dun ou dunha especialista en obstetricia – xinecoloxía. Esta é unha
categoría profesional recoñecida que ten por riba das funcións que realizan na atención
ao parto, outras que realizan na atención primaria e que son de enorme importancia para
a saúde reprodutiva das mulleres, xa que se poden encargar de realizar citoloxías,
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informar sobre métodos anticonceptivos, ser asesoras no climaterio ou coordinar
esforzos para a detección do cancro de cérvix.
Desde o Bloque Nacionalista consideremos que a existencia dun ou dunha
matrón/a é de especial necesidade porque son eles e elas as que teñen formación
específica para atender a saúde reprodutiva das mulleres e son as que interveñen,
aconsellan e axudan na saúde sexual, na prevención de lesións do chan pélvico, na
menopausa ou na planificación familiar. Ademais, informan sobre técnicas de coidado
dos bebés e da súa crianza, sendo fundamentais para que as mulleres teñan información
e axuda coas súas lactancias.
A ausencia de matrón/a nun concello como o de Foz, cunha natalidade das máis
altas da provincia segundo os dados do Instituto Galego de Estatística, é indefendible e
supón unha clara discriminación con respecto a outros concellos. Máis aínda se temos
en conta que o Centro de Saúde de Foz tiña e ten espazo físico para esta figura, unha
figura que nunca foi dotada.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Está disposta a Xunta de Galiza a crear unha praza de enfermeira/o especialista
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en obstetricia- xinecoloxía (Matrón/a) no Centro de Saúde de Foz?
. Cal é a razón pola cal non se repuxeron todos os servizos sanitarios detraídos
do concello de Foz?
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Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2021

Asdo.: Daniel Castro García
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 09/02/2021 13:39:44

María Montserrat Prado Cores na data 09/02/2021 13:39:53
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Iria Carreira Pazos na data 09/02/2021 13:40:01
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Á Mesa do Parlamento
Paloma Castro Rey, 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 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
O estado de abandono e desleixo no que se atopa a estrada PO-546, coñecida
coma a estrada vella Pontevedra-Marín, non é algo novo.
Esta situación vén sendo denunciada polos veciños e veciñas afectados e polo
Concello de Pontevedra durante anos, solicitando unha actuación inmediata por
parte da Xunta de Galicia.
Pero esta actuación non chega, a única actuación que fixo a Xunta de Galicia nos
últimos anos foi a limpeza e reparación dalgunhas marxes da estrada, tarefas que
nada melloran o estado no que se atopa, nin reducen o risco de sinistralidade.
O estado no que se atopa esta estrada segue a ser lamentable, e isto entraña un
grave risco xa que se trata dunha estrada que soporta o paso de máis de 200
camións de gran tonelaxe que entran e saen diariamente da empresa Ence, o que
acelera o deterioro do firme, ao que se suma os problemas de seguridade viaria
para a veciñanza, e as persoas usuarias, coma é o caso dos ciclistas.
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Esta estrada é moi utilizada para la práctica do ciclismo, xa que na autovía de
Marín esta prohibido este tipo de vehículo, obrigando a este colectivo a ter que
usar este firme, co estado no que se atopa e co perigo que supón.
A maiores é necesario o mantemento e limpeza destas beirarrúas, xa que no
estado no que se atopan son susceptibles de provocar accidentes entre viandantes,
entre os que se atopan moitos escolares.
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E o acondicionamento e reposición da sinalización horizontal e vertical, medidas
de calmado de tráfico o la instalación de pasos de peóns elevados.
A pesar desta situación o Goberno galego non inviste o mantemento desta
infraestrutura.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten previsto o Goberno da Xunta de Galicia, no ano 2021, levar a cabo algún
tipo de actuación na estrada PO-546?
2. Considera a Xunta de Galicia que as condicións na que se atopa o firma e as
beirarrúas desta estrada, cumpren as mínimas esixencias de seguridade viaria?
3. Considera a Xunta de Galicia que unha estrada cun volume de tránsito coma a
PO-546, debería ter unhas revisións e acondicionamento periódico?
4. Cando levou a cabo o Goberno da Xunta de Galicia a última actuación nesta
estrada? En que consistiu dita actuación?
5.Ten pensado a Xunta de Galicia no ano 2021 reparar o firme da estrada PO546?
6. Ten pensado a Xunta de Galicia no ano 2021 levar a cabo traballos de
mantemento e limpeza das súas beirarrúas? Que actuacións vai facer?
7. Ten pensado a Xunta de Galicia no ano 2021 repoñer a sinalización horizontal
e vertical ou medidas de calmado de trafico?
8. Ten pensado a Xunta de Galicia no ano 2021 instalar pasos de peóns elevados,
para mellorar así a seguridade dos peóns?
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Pazo do Parlamento, 9 de febreiro do 2021
Asdo.: Paloma Castro Rey
Patricia Otero Rodríguez
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 09/02/2021 14:35:39
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Á Mesa do Parlamento
Diego Calvo Pouso, Carmen Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez, José Manuel
Balseiro Orol, Marisol Díaz Mouteira, Marta Nóvoa Iglesias, Encarna Amigo Díaz e
Rubén Lorenzo Gómez deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario
Popular, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta oral en comisión 2ª
Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.
O Diario Oficial de Galicia recollía o pasado 3 de febreiro unha nova orde de axudas
para a renovación da flota de taxis de Galicia. As achegas están dirixidas á adquisición
de vehículos adaptados a persoas con mobilidade reducida, os eurotaxis, e para taxis
eléctricos e híbridos ou de gas.
O Goberno galego destina este ano 350.000 á concesión destas axudas coas que se
pretende contribuír á modernización do sector. A iniciativa fundaméntase no
convencemento de que uns taxis mellor preparados permitirán tamén a prestación dun
servizo de maior calidade aos seus clientes e, ademais, contribuirá a reducir as
emisións contaminantes.
O obxectivo último da medida é, en definitiva, facilitar a mobilidade das persoas coa
menor contaminación posible, ao tempo que se presta axuda a un sector, o do taxi, que
está a sufrir de modo especial as consecuencias derivadas das restricións de
mobilidade por mor da pandemia da covid-19.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes preguntas
orais en Comisión:
1. Cales son os detalles desa nova orde de axudas para a adquisición de taxis que
vén de publicar a Xunta no Diario Oficial de Galicia?
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2. Que outras medidas de apoio ao sector do taxi ten impulsado o Goberno galego
no contexto actual de pandemia sanitaria en aras de asegurar unha mobilidade
segura?
Santiago Compostela, a 10 Febreiro 2021.

Asinado dixitalmente por:

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

38537

Diego Calvo Pouso na data 09/02/2021 19:24:49
Carmen María Pomar Tojo na data 09/02/2021 19:25:03
Ramón Carballo Páez na data 09/02/2021 19:25:17
José Manuel Balseiro Orol na data 09/02/2021 19:25:32
María Sol Díaz Mouteira na data 09/02/2021 19:25:48
Marta Nóvoa Iglesias na data 09/02/2021 19:26:01

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROuJ0ixkKH03
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Rubén Lorenzo Gómez na data 09/02/2021 19:26:20

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

38538

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
Carme González Iglesias, Daniel Pérez López e Ramón Fernández Alfonzo,
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 6ª, sobre a inclusión dos establecementos comerciais polo
miúdo de produtos hixiénicos como actividade esencial na Orde pola que se establecen
medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 en Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos últimos anos o peche de pequenos comercios en Galiza é unha sangría
continua que non para, e esta sangría agravouse coa crise da Covid-19 co peche de 2 de
cada 10 negocios, e a previsión do sector é que isto é só o principio. E os
establecementos que non pechan están nunha situación crítica con ingresos escasos e
insuficientes para a súa supervivencia
E fronte a isto a Xunta de Galiza improvisa medidas para facer fronte á
pandemia que prexudica a establecementos que en normativas anteriores eran
considerados como actividade esencial, e que agora non están recollidos como tal na
CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROk0AkIIBdb5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Orde do 26 de xaneiro de 2021, que establece as medidas de prevención específicas
como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19
en Galiza.
Este é o caso dos establecementos de comercio polo miúdo de produtos
hixiénicos que deberían estar nos primeiros postos da lista das actividades esenciais
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nunha situación de pandemia, na que as autoridades sanitarias insisten na importancia
de extremar as medidas hixiénicas para evitar a Covid-19.
Mentres a orde reduce o horario de apertura destes establecementos, permite a
apertura das grandes superficies que venden produtos similares aos que teñen estes
establecementos, co que se produce unha situación de competencia desleal. E esta
redución do horario mingua as súas ventas e como consecuencia os seus ingresos.
Estes establecementos a pesar de levar dende a publicación da orde tentando
falar con “alguén”, na Xunta de Galiza, ao que explicarlle a súa situación e que poida
solucionar o erro de non telos incluído como actividade esencial, non conseguiron mais
que ser rebotados de consellería en consellería, sen poder falar con alguén que teña
responsabilidades ou competencias no tema.
Dende o BNG entendemos que para loitar contra a Covid-19 son necesarias
medidas que afectan a negocios e sectores económicos de Galiza, mais as medidas
deben ser equitativas e lóxicas.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª :
. Pensa o Goberno galego corrixir, de inmediato, a Orde do 26 de xaneiro de
CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROk0AkIIBdb5
Verificación:
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2021, que establece as medidas de prevención específicas como consecuencia da
evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 en Galiza para incluír na
mesma, como actividade esencial, aos establecementos comerciais polo miúdo de
produtos hixiénicos?
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. Vai o Goberno galego habilitar un teléfono, de atención ás persoas autónomas e
pemes galegas, para informar, aclarar dúbidas e solucionar problemas que lles poidan
xurdir referente á covid-19?

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

María do Carme González Iglesias na data 10/02/2021 09:57:40

Daniel Pérez López na data 10/02/2021 09:57:48
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Ramón Fernández Alfonzo na data 10/02/2021 09:58:03
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, María González Albert, Luis Bará Torres, Iago
Tabarés Pérez-Piñeiro e Paulo Ríos Santomé, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª, sobre a falta de maquinistas nos servizos ferroviarios.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego temos denunciado
reiteradamente o profundo e progresivo desmantelamento que sofren os servizos
ferroviarios en Galiza e, máis concretamente, na zona de Ourense. As e os galegos
sofren unha política ferroviaria irracional que non dá prioridade á vertebración do
territorio nin corrixe agravios históricos como a falta dun servizo de tren digno que
conecte as cidades e as grandes vilas galegas. Estas son as consecuencias de obedecer a
un modelo de desenvolvemento do tren centralista, no lugar de primar a conexión
interior de Galiza, que carece hoxe dun tren de proximidade como si ten Catalunya ou
Cantabria. E son tamén as consecuencias da progresiva privatización dun servizo que
debe ser público e axudar ao desenvolvemento económico, mais que baixo o paraugas

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
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da denominada "liberalización" e a axenda impulsada desde a Unión Europea non ten
nos gobernos centrais ou galego unha folla de ruta para salvagardar a xestión pública
dos ámbitos máis esencias do servizo.
Este desmantelamento progresivo ten a súa parte máis visíbel nas liñas que son
eliminadas ou alteradas. Neste sentido, é de salientar que o goberno central aproveitou a
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crise da covid-19 para eliminar servizos que non foron aínda repostos. Nun momento no
que a prevención sanitaria convidaría a aumentar o número de servizos e de vagóns, a
política ferroviaria foi na dirección contraria. É o caso, por exemplo, do tren Avant das
06:45 que conectaba Ourense con Santiago de Compostela e A Coruña e doutras liñas
que daban un importante servizo a outras vilas do país.
Mais o desmantelamento do servizo ten unha vertente fundamental na
progresiva perda de persoal. Neste sentido, diferentes organizacións das e dos
traballadores alertaron desta cuestión nos últimos tempos e 2021 comezou coa
convocatoria de varias xornadas de folga. Esta cuestión é de extrema importancia, xa
que unha parte importante do deterioro dos servizos ofrecidos corresponde en última
instancia á falta de persoal, sobre todo de persoal para a condución dos trens.
Os e as traballadoras do sector denuncian esta situación e inciden no
aproveitamento da circunstancia da pandemia para afondar nesta folla de ruta. As
actuacións do Grupo Renfe estanse encamiñando a impedir ou obstaculizar novas
incorporacións que permitan cubrir as necesidades derivadas dos dereitos de
conciliación, do cumprimento das recomendacións de xornada, da formación e da
cobertura das baixas derivadas de situacións non previstas, xubilacións, falecementos e
outras circunstancias. Así mesmo, o propio grupo está a incumprir o Plan de Emprego
dos anos 2020 e 2021 que se recollen no II Convenio Colectivo do Grupo Renfe,
publicado no BOE do 13 de xuño de 2019.
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No momento de rexistrar esta iniciativa fontes do sector confirman que Galiza
necesitaría incrementar o seu cadro de persoal de maquinistas en cando menos 21
prazas, das que cando menos 12 sería necesario localizar en Ourense. O número de
axentes foi en descenso durante os últimos anos, véndose esta situación agravada desde
finais de 2018. As sucesivas xubilacións do persoal que alcanzou a idade de xubilación
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non foron repostas polas novas contratacións nin por medio de traslados dende as
distintas residencias que a empresa RENFE Viaxeiros ten no Estado. Isto deriva en
problemas importantes de organización laboral das e dos traballadores e ten tamén
consecuencias no servizo, pois este Grupo Parlamentario ten constancia da supresión de
trens pola falta de maquinista.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para defender o aumento das
prazas de maquinistas en Galiza? Coñece as súas carencias?
. Vai demandar a Xunta de Galiza a transferencia das competencias ferroviarias
e outras medidas para corrixir a falta de cobertura de prazas de maquinistas de Galiza e,
singularmente, de Ourense?
. É coñecedor o Goberno galego de que a supresión de servizos ferroviarios no
noso país ten detrás, ademais de outras causas, a falta de persoal de condución?
. Coñece o Goberno galego a situación laboral das e dos traballadores
ferroviarios en Galiza e os seus motivos para convocaren en 2021 diversas xornadas de
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folga? Vai desenvolver algún tipo de actuación para colaborar na negociación laboral?
. Como valora o Goberno galego o mantemento da suspensión de liñas durante a
pandemia e a non previsión de recuperación nos próximos meses?
. Vai desenvolver o Goberno galego algún estudo propio para avaliar as
necesidades ferroviarias de Galiza e demandalas ao goberno central?
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. Que valoración fai o Goberno galego do proceso de privatización que está
experimentando o sector ferroviario?
. Valora o goberno impulsar unha empresa pública galega para optar á xestión de
liñas do noso país?

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
María González Albert
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Paulo Ríos Santomé
Luis Bará Torres
Deputados e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Noa Presas Bergantiños na data 10/02/2021 12:36:30

María González Albert na data 10/02/2021 12:36:37

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 10/02/2021 12:36:45
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Paulo Ríos Santomé na data 10/02/2021 12:36:55
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Xosé Luis Bará Torres na data 10/02/2021 12:37:04
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presa Bergantiños, Daniel Pérez López e Ramón Fernández Alfonzo,
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 á valoración da Xunta de Galiza das exportacións
galegas e ao impacto da terceira vaga da pandemia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As exportacións en Galiza veñen dependendo fundamentalmente do estado de
saúde dos sectores do automóbil e do téxtil. Esta dependencia ten sido obxecto de
preocupación e de análises. Por exemplo, xa no ano 2018 o informe anual do Consello
Económico e Social sinalaba entre as súas recomendacións “O CES chama a atención
sobre a necesidade de manter un crecemento equilibrado aumentando o peso das
exportacións a través da mellora da nosa competitividade en sectores onde existe unha
vantaxe competitiva e polo tanto un mellor posicionamento no exterior.” e sinalábase a
alta concentración das exportacións. Na mesma liña, o informe do ano 2019 reafírmase
na consolidación doutras características, como a importancia de Francia e Portugal
como destinos.
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O impacto da covid-19 ten unha importante influencia nos fluxos de exportación
e importación e aínda que o impacto da pandemia en termos xerais é menor do que
noutros puntos do Estado, é necesario estarmos vixiantes e a diversificación de sectores
e de países segue sendo unha cuestión que debe preocupar ao goberno galego.
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Recentemente coñecíanse os datos do Barómetro Exportador de Galiza. Neste
estudo sinálase que o valor das exportacións de mercadorías mantense practicamente
estable en comparación con novembro de 2019, mellores datos que os estatais. Así
mesmo, sinala que Galiza se sitúa no 92,4 % con respecto ao último nivel anual previo á
pandemia, dato que no conxunto do Estado se sitúa no 89,5 %. Como sector máis forte
sinálase o da automoción, mais preocupa a evolución do sector téxtil, cun descenso
interanual do 47,2 % atribuído á baixada de vendas do sector. Sinálanse así mesmo
melloras no sector agroalimentario e baixada sen perspectiva de freo en ámbitos como o
dos combustíbeis.
É importante que a Xunta de Galiza faga seguimento destas cuestións e que
valore o impacto que nestes termos pode ter a terceira vaga da covid-19, de dimensión
internacional como outros efectos económicos da pandemia. Así mesmo, é necesario
unha valoración exhaustiva do resultado da Estratexia de Internacionalización da
Empresa Galega 2020 e impulsar un proceso participativo para arbitrar novas medidas.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª :
. Que valoración fai o Goberno galego da afectación á economía galega da
evolución das exportacións e o previsible impacto da covid-19? E concretamente da
CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
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terceira vaga da pandemia?
. Á luz do primeiro ano de pandemia, cales cre o goberno galego que son as
fortalezas e as debilidades do ámbito das exportacións no noso país?
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. Que actuacións valora impulsar para fomentar unha diversificación de sectores?
E de países destino?
. Como valora a evolución do sector da automoción? Considera que a crise
económica derivada da covid-19 no público consumidor pode ter a longo prazo
consecuencias negativas que non se están aínda a percibir?
. Como valora a evolución do sector do téxtil? A que atribúe o Goberno galego o
descenso dos indicadores? Considera que son atribuíbles en exclusiva á pandemia ou
que obedecen tamén ás transformacións do sector?
. Como valora os restantes ámbitos?
.

Como

valora

o

Goberno

galego

o

resultado

da

Estratexia

de

Internacionalización da Empresa Galega 2020?

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Daniel Pérez López
Ramón Fernández Alfonzo
CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
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Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
María González Albert, Carmen Aira Díaz e Xosé Luis Rivas Cruz,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª, sobre os criterios establecidos para a provisión dun
posto de persoal directivo na Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 23 de decembro de 2020 o Diario Oficial de Galiza publicou o
anuncio da convocatoria dun posto directivo da Axencia Galega de Desenvolvemento
Rural. O posto en cuestión era o de subdirector/a do AGADER para as Relacións cos
Grupos de Desenvolvemento Rural.
Máis aló do curioso da data da convocatoria da praza, varias cousas destacan no
que ten a ver coa relación de requisitos e baremación dos mesmos establecidos na
convocatoria sinalada en relación a outras similares nas que ás/os candidatos se lles
esixe unha importante bagaxe de méritos profesionais e, como norma, unha relación
laboral e formativa acreditada en relación ao posto de traballo que se pretende prover.
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Todo o contrario acontece con esta praza que nos ocupa. Aquí, ademais de
desaparecer o requisito de coñecemento da lingua galega que semella tería que ser
preceptivo a un cargo destas características, aparecen cuestións tan curiosas como a
valoración de “titulacións diferentes ás esixidas na convocatoria” (até 4 puntos); a
“asistencia a cursos”, sen esixir que sexan cursos homologados nin vinculados ao sector
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(até 6 puntos) ou no que ten a ver coa experiencia valórase por exemplo a “docencia”
(até un máximo de 15 puntos).
Tamén é rechamante o feito de que se reclamara un informe (favorábel) á
Dirección Xeral de Función Pública para que o posto puidese ser cuberto por unha
persoa que non teña a condición de funcionaria/o pública/o a pesares de que a priori non
semella xustificado o carácter de excepcionalidade que sería preciso para que se puidera
xustificar esta circunstancia.
Todas estas cuestións e moitas outras facían prever que era un posto de traballo
que estaba preadxudicado para colocar a unha persoa en concreto e agora, vendo a
resolución o resultado da primeira e a segunda fases do proceso asistimos, por desgraza
non con asombro, á confirmación de que ese era un posto con nome e apelidos desde o
mesmo momento da convocatoria da vacante como a rumoroloxía aseguraba meses
antes da propia publicación do DOG.
Xa que logo será o exparlamentario do Partido Popular e expresidente da
comisión 7ª, Moisés Blanco Paradelo, quen ocupará unha praza que, sendo de
confianza, a todas luces debería ser ocupada, cando menos, por unha persoa con amplo
coñecemento do sector e de acreditada solvencia e experiencia no mesmo. Moito máis
se cabe se temos á conta o papel protagonista que o AGADER vai ter nesta lexislatura
unha vez se aprobe a Lei de Recuperación de Terras Agrarias que a día de hoxe está en
tramitación no Parlamento galego que lle dá á Axencia Galega de Desenvolvemento
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Rural un importante aumento de funcións e responsabilidades.
Así, unha persoa que non pode acreditar ningunha experiencia na xestión de
gasto público, nin en tramitación administrativa, nin no mundo do desenvolvemento
rural, (pero si un coñecido currículo político) vai ocupar un cargo de vital importancia
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dentro dunha Axencia que ten que aspirar a moito máis que a ser un chiringuito para a
colocación de amigos.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 7ª :
. Pode explicar a Xunta de Galiza por que se obviou nesta convocatoria a
necesidade de acreditar coñecemento da lingua galega?
. Como xustifica a Xunta de Galiza que a única formación que se puntuase na
convocatoria fose a non relacionada coa propia convocatoria?
. Considera a Xunta de Galiza que o sistema de baremación de méritos recollido
nas bases para a provisión do posto de subdirector/a do AGADER para as Relacións cos
Grupos de Desenvolvemento Rural cumpren cos criterios de igualdade, mérito e
capacidade requeríbeis na Administración Pública?
. Consideran que ante o aumento de responsabilidades do AGADER nesta
lexislatura os méritos e experiencia esixidos na convocatoria son os máis acaídos para
poder exercer ese traballo con solvencia?
. Resúltalles sorprendente o feito de que a persoa mellor valorada sexa un
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exdeputado do Partido Popular de Galiza que non ten vinculación nin coñecemento do
sector?
. Ten pensado a Xunta de Galiza reiniciar o proceso de selección para este posto
para que sexa unha persoa con experiencia acreditada quen ocupe esta praza?
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. Existe algunha relación de causalidade entre a relación persoal que une ao
conselleiro do Medio Rural e o exdeputado popular e o feito de que este fose a persoa
seleccionada para este posto?

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2021

Asdo.: María González Albert
Carmen Aira Díaz
Xosé Luis Rivas Cruz
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María González Albert na data 10/02/2021 16:55:50

María del Carmen Aira Díaz na data 10/02/2021 16:55:53
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 10/02/2021 16:56:08
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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 pandemia provocada pola covid está xerando unha situación absolutamente
descoñecida a nivel social, pero tamén no propio sistema sanitario que trata de
afrontar novos métodos e formatos para afrontar as necesidades asistenciais á vez
que combate ao virus con toda a eficacia que é capaz.
Dentro destas afectacións ao propio sanitario está o eido da oncoloxía, no que a
situación que vivimos está provocando graves problemas en diagnóstico que,
segundo apuntan os profesionais, levarán a un agravamento global da situación
nos vindeiros meses e anos e, tristemente, é posible que deriven nun aumento da
mortalidade por causa desta enfermidade. Segundo apuntan estes mesmos
profesionais, continuáronse os tratamentos en marcha, que non poderían ser
interrompidos
Algúns estudos promovidos polas sociedades científicas apuntan a que no 2020,
por causa da pandemia e as súas consecuencias sobre a asistencia sanitaria a
patoloxías non-covid (non presencialidade, temor da poboación a acudir a
revisións ordinarias, limitación dos recursos sanitarios para focalizar na
pandemia…).
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Ao fío disto, no fin do ano 2020 o Grupo Socialista presentou no Pleno do
Parlamento de Galicia unha proposta para que se realizara dende o Sergas un
estudo sobre o volume de diagnósticos oncolóxicos en 2020 en comparación con
outros anos, e así poder traballar en base a datos certeiros sobre posibles melloras
e axilización dos servizos correspondentes. Esta proposta, en todo caso, foi
rexeitada cos votos en contra do Partido Popular, que non considerou a súa
importancia.
Ante a continua e crecente chamada de atención de profesionais sobre o problema
que a pandemia xerará sobre pacientes oncolóxicos, especialmente no caso
daqueles que verán retrasado o seu diagnóstico e as consecuencias que iso trae,
debe ser necesario traballar no sentido de reverter este problema en toda a
intensidade que sexa posible.
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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. Considera hoxe o Goberno da Xunta de Galicia que existiu un problema de
déficit de diagnóstico de cancro en Galicia durante o ano 2020?
2. Ten previsto o Goberno da Xunta de Galicia de estudar a posibilidade de
ampliar os cribados de cancro que realiza na actualidade o Sergas a outros
tipos?
Pazo do Parlamento, 10 de febreiro 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 10/02/2021 12:18:42
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Marina Ortega Otero na data 10/02/2021 12:18:50
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Á Mesa do Parlamento
Juan Carlos Francisco Rivera, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Martín
Seco García, 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 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
A principios de 2019 Galicia contaba con 388 empresas industriais menos que no
ano 2018, das que 268 tiñan menos de 10 persoas traballadoras e 120 eran de
maior tamaño. Isto supón unha nova perda na dimensión dun sector que contaba
no 2008 con 214.600 ocupados, fronte os 179.400 en 2019, e en termos de
empresas industriais, de 15.089 a 12.347.
Despois da crise do 2008, coa recuperación non se conseguiu restaurar o tecido
industrial perdido e a situación actual, coa crise sanitaria, non parece a máis
propicia para acadar este obxectivo.
Doutra banda, nun sector como o industrial, a dimensión das empresas é
fundamental para aproveitar as economías en escala e tamén para favorecer os
procesos de innovación, dixitalización e internacionalización. De aí, que resulte
alarmante que nos últimos once anos Galicia teña perdido 1.031 empresas de
máis de 9 traballadores ; o que en termos porcentuais supón unha perda de
37,5 %.
A pequena dimensión das empresas industriais é a verdadeiro talón de Aquiles do
sector e a tendencia que está seguindo a industria galega é a contraria da que en
principio sería desexable. En 2019, o 86,1% do sector eran microempresas,
cando no 2008 eran o 81,8 %.
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Singularmente é no subsector da automoción, a pesar do seu bo comportamento
en termos de exportacións especialmente impulsada por PSA, onde se perden,
respecto do 2018, establecementos e empresas de compoñentes, por
deslocalizacións e por un proceso de concentración en grandes multinacionais.
En definitiva, hai un menor peso do sector industrial en relación o PIB galego,
desaparecen empresas e ademais as empresas galegas están menos
dimensionadas.
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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 medidas vai adoptar o Goberno galego, nomeadamente o Instituto
Galego de Promoción Económica, para impulsar os procesos de
concentración e dimensionamento empresarial, de cara a que as empresas
galegas gañen competitividade?
2. Que valoración fai o Goberno galego a respecto da perda de peso do sector
industrial no PIB galego nos últimos once anos?
3. Que medidas vai adoptar o Goberno galego para impulsar os procesos de
innovación e dixitalización das pemes e micro pemes galegas que
representan sobre un 95 % do tecido empresarial galego?
Pazo do Parlamento, 10 de febreiro do 2021
Asdo.: Juan Carlos Francisco Rivera
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Martín Seco García
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 10/02/2021 17:07:05
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/02/2021 17:07:15
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Martín Seco García na data 10/02/2021 17:07:27
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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.
As necesidades de actuacións nos centros educativos galegos son constantes, nuns
casos para mellorar a adecuación das propias instalacións aos estándares mínimos
esixibles e noutros para mellorar aspectos como a propia accesibilidade ou
incrementar o confort da comunidade escolar.
A rede de centros públicos dedicados ás ensinanzas de Infantil e Primaria da nosa
comunidade autónoma conta cunha antigüidade, na maioría dos casos, cunha
media aproximada de 40 anos, o que fai necesario que a Consellería de Cultura,
Educación e Universidade deba proceder á reposición e as reformas integrais de
centros.
Dentro dos orzamentos desta consellería existe o Programa 422A - Educación
Infantil, Primaria e ESO que para o ano 2021 ten unha dotación de 2.500.000 € e
a previsión de levar a cabo actuacións en 250 centros. Entre os obxectivos deste
programa está paliar a situación de deterioro estrutural provocada polo uso e
inadecuación funcional dos centros educativos ás esixencias educativas actuais e
ás normas vixentes.
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No caso dos centros educativos do concello de Mos existen demandas dende hai
anos para que se leven a cabo actuacións de mellora, que se poden concretar do
seguinte xeito:
1. No caso do CEIP Mestre Valverde Mayo é necesario substituír os falsos
teitos, xa que ao longo dos anos foron danados, constituíndo agora mesmo
unha das maiores preocupacións da dirección do centro.
Por outra banda, este colexio ten un pequeno patio cuberto, solicitando os
pais e nais unha ampliación da cuberta, xa que resulta claramente
insuficiente, máxime nestes momentos nos que é preciso manter as
distancias de seguridade. É necesario engadir que este patio non foi
ampliado cando se fixo a ampliación do colexio.
2. Os profesores e a ANPA do CEIP Atín-Cela levan anos demandando a
necesidade dun cambio na cuberta do patio. O material do mesmo é
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amianto e expresan a necesidade de cambialo por outro tipo de material,
ademais de cubrir a parte que falta ata a nova entrada. Temos que subliñar
que esta é unha petición que ven de anos atrás.
O Grupo Parlamentario Socialista trasladou á Xunta de Galicia a través das
emendas aos orzamentos autonómicos de 2021 as demandas ás que nos acabamos
de referir, sendo rexeitadas estas emendas, o que supón que se perpetúen as
deficiencias.
Son, en definitiva, pequenas actuacións ás que se podería dar resposta con
pequenas inversións que terían cabida dentro deses 2.500.000 € aos que se fixo
referencia.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
Vai acometer o Goberno galego, no primeiro semestre deste ano, as reformas
demandadas polos centros educativos do concello de Mos?
Pazo do Parlamento, 10 de febreiro 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 10/02/2021 17:46:51
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 10/02/2021 17:46:57
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Noa Susana Díaz Varela na data 10/02/2021 17:47:08
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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.

As necesidades de actuacións nos centros educativos galegos son constantes, nuns
casos para mellorar a adecuación das propias instalacións aos estándares mínimos
esixibles e noutros para mellorar aspectos como a propia accesibilidade ou
incrementar o confort da comunidade escolar.
A rede de centros públicos dedicados as ensinanzas de Infantil e Primaria da nosa
comunidade autónoma conta cunha antigüidade, na maioría dos casos, cunha
media aproximada de 40 anos, o que fai necesario que a Consellería de Cultura,
Educación e Universidade deba proceder á reposición e as reformas integrais de
centros.
Dentro dos orzamentos desta consellería existe o Programa 422A - Educación
Infantil, Primaria e ESO que para o ano 2021 ten unha dotación de 2.500.000 € e
a previsión de levar a cabo actuacións en 250 centros. Entre os obxectivos deste
programa está paliar a situación de deterioro estrutural provocada polo uso e
inadecuación funcional dos centros educativos ás esixencias educativas actuais e
ás normas vixentes.
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No caso dos centros educativos do concello de Baiona existen demandas dende
hai anos para que se leven a cabo actuacións de mellora, que se poden concretar
do seguinte xeito:
1. Dende o CEIP Fontes- Baíña veñen reclamando desde fai tempo varias
reparacións no seu centro: o cambio do portalón de acceso ó colexio e a
instalación dunha potabilizadora para o centro para garantir o consumo da
auga, porque a que teñen non funciona ben.
Outras reclamacións son colocar iluminación e pechar unha das fachadas
do pavillón escolar e está pendente o arranxo da vivenda do conserxe
2. Desde o CEP Sabarís demándase o arranxo urxente da cuberta e o peche de
fachadas do pavillón, xa que filtran auga.
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3. No caso da EEI O Areal está pendente da inversión de 250.000 € dende fai
anos para a ampliación e mellora do seu espazo.
Nestas reclamacións feitas por ANPAS e equipos directivos o Concello de Baiona
estivo en permanente contacto con eles no último ano. A comunidade educativa
está farta de promesas incumpridas por parte da Xunta de Galicia; estes centros
son un claro exemplo da mala xestión do Goberno autonómico en materia
educativa.
Son, en definitiva, pequenas actuacións ás que se podería dar resposta con
pequenas inversións que terían cabida dentro deses 2.500.000 € aos que se fixo
referencia.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
Vai acometer a Xunta de Galicia, no primeiro semestre deste ano, as reformas
demandadas polos centros educativos da vila de Baiona?
Pazo do Parlamento, 10 de febreiro 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 10/02/2021 17:43:41
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 10/02/2021 17:43:47
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez e Luis Bará Torres, 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 2ª, sobre os datos de vivenda pública adxudicada durante o período de
vixencia do Plan Rehavita, Plan galego de rehabilitación 2015-2020..

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 12 de febreiro de 2015 o Consello da Xunta aprobou o Plan Rehavita, Plan
galego de rehabilitación, aluguer e mellora de acceso á vivenda 2015-2020. No
documento elaborado pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e o
Instituto Galego de Vivenda e Solo, recóllese unha breve análise sobre a que entenden
que é a principal problemática en materia de vivenda. Así, no capítulo III diagnostícanse
cinco problemas principais en materia de vivenda, que van operar como o marco base
que xustifica os eixos de actuación do Plan.
Sen entrar a valorar a acertado ou non da análise e das propostas feitas,
entendemos que é necesario, no momento actual en que o Plan concluíu, avaliar cal foi
o impacto das políticas programadas e valorar en que medida esas políticas serviron
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para corrixir aqueles problemas que o propio plan pretende solventar.
O primeiro problema, detectado no capítulo III, é o relativo ao elevado número
de persoas que agardan, inscritos no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda, a
poder acceder á vivenda que oferta o Instituto Galego de Vivenda e Solo e que a finais
de 2014, no momento en que se elabora o plan, cífrase en máis de 15.000 inscritos. O
1
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documento tamén salienta que esta cifra tan só recolle a cantidade de unidades
familiares e que o número de persoas reais que agardan por vivenda pública pode roldar
as 50.000. En base a este diagnóstico, o Plan fíxase como obxectivo dar resposta a este
elevado número de demandantes, que ben polos seus baixos ingresos ou ben pola súa
incapacidade de aforro, non poden acceder á vivenda libre. Para iso, propón impulsar
distintos programas para aumentar o número da vivendas protexidas, para facilitar o
acceso ao financiamento e de axudas que posibiliten o acceso en aluguer con rendas
asumibles.
Pasados os cinco anos de aplicación e vixencia do Plan Rehavita, o número de
inscritos no Rexistro de Demandantes de Vivenda continúa asentado na mesma cifra, no
entorno dos 15.000 demandantes. Por tanto, tras cinco anos de políticas, supostamente
orientadas a dar resposta ao “colapso” do Rexistro de Demandantes, a situación segue
sendo de bloqueo.
O fracaso constatado das medidas propostas convidan a elaborar unha
radiografía clara da dinámica de adxudicación de vivenda que mantivo o Instituto
Galego de Vivenda e Solo nos últimos anos, de forma que poidamos elaborar un
diagnóstico obxectivo de elementos chave como: os tipos de vivenda que contan con
maior e menor número de adxudicacións, o tipo de réxime de adxudicación con maior e
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menor tempo de espera ou a relación entre a demanda e a oferta para cada un destes.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Protección Oficial de Promoción Pública en réxime de compra?
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. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Protección Oficial de Promoción Pública en réxime de alugueiro?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Protección Oficial de Promoción Pública en réxime de alugueiro con opción a
compra?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Pública de Núcleos Rurais e Cascos Históricos en réxime de compra?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Pública de Núcleos Rurais e Cascos Históricos en réxime de alugueiro?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Pública de Núcleos Rurais e Cascos Históricos en réxime de alugueiro
con opción a compra?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Privada de Réxime Especial en réxime de compra?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Privada de Réxime Especial en réxime de alugueiro?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
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de Promoción Privada de Réxime Especial

en réxime de alugueiro con opción a

compra?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Privada de Réxime Xeral en réxime de compra?
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. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Privada de Réxime Xeral en réxime de alugueiro?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Privada de Réxime Xeral en réxime de alugueiro con opción a compra?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Privada de Réxime Xeral en réxime de compra?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Privada de Réxime Xeral en réxime de alugueiro?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Privada de Réxime Xeral en réxime de alugueiro con opción a compra?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Privada de Réxime Concertado en réxime de compra?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Privada de Réxime Concertado en réxime de alugueiro?
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Promoción Privada de Réxime Concertado en réxime de alugueiro con opción a
compra?
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. Cal foi o número de inscritos por anualidades para cada tipo de vivenda e de
réxime de adxudicación entre o 2015 e o 2020?
. Cal foi o número de baixas por anualidades para cada tipo de vivenda e de
réxime de adxudicación entre o 2015 e o 2020?
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Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 10/02/2021 18:17:02

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROvkF7Vi7E75
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Xosé Luis Bará Torres na data 10/02/2021 18:17:11
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Á Mesa do Parlamento
Paula Prado del Río, María Corina Porro Martínez, Miguel Tellado Filgueira,
Encarnación Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos
Couñago, Noelia Pérez López e Elena Suárez Sarmiento deputados e deputadas
do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.

O principio de transversalidade de xénero constitúe unha premisa básica na
planificación e execución das políticas públicas que se están a levar a cabo polo
Goberno galego, e polo tanto tamén é un dos principios reitores do VII Plan Estratéxico
de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020, que
ten entre os seus fins impulsar e fortalecer a consideración da igualdade de xénero
como un elemento transversal en todas as políticas e accións da administración pública
galega, e que se define como un documento marco a partir do cal se trazan as
actuacións concretas a realizar para conseguir unha igualdade real e efectiva entre
mulleres e homes.
Pero ademais, incardínase nos grandes desafíos aos que a comunidade autónoma de
Galicia fixo fronte nos últimos anos, incluso cando nos tivemos que enfrontar a unha
pandemia inimaxinable como a COVID-19, a fin de consolidar un modelo de
desenvolvemento socioeconómico intelixente e sustentable, desafíos que o Plan
Estratéxico de Galicia (PEG) 2015-2020 recolle como obxectivos de carácter
transversal: o impulso da cultura da innovación; o fomento do emprendemento, a
industrialización e a internacionalización; a dinamización demográfica e a cohesión
territorial e fixación da poboación no medio rural.
O VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e
homes 2017-2020 se configurou en tres grandes capítulos:

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTRO0iKMoBfxx9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Un primeiro capítulo, que baixo o título de Integración do principio de igualdade nas
políticas e accións do Goberno, reúne un total de 12 prioridades de actuación que
representan o compromiso da Administración autonómica por consolidar e fortalecer as
accións xa emprendidas para mellorar a gobernanza en prol da igualdade de xénero.
Un segundo capítulo, integrado por un total de cinco áreas estratéxicas para a
igualdade que foron definidas e deseñadas como ámbitos de actuación estratéxica para
seguir traballando en favor da eliminación das desigualdades entre mulleres e homes
no horizonte 2020.
Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
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Estas áreas son:
- Área estratéxica 1: Igualdade na educación e nos valores.
- Área estratéxica 2: Igualdade na xestión dos traballos e dos tempos.
- Área estratéxica 3: Igualdade no emprego e innovación.
- Área estratéxica 4: Igualdade na participación e no liderado.
- Área estratéxica 5: Igualdade na calidade de vida.
E un terceiro capítulo, que aborda os obxectivos e medidas deseñados para a
prevención e tratamento da violencia de xénero, articulados en dúas áreas estratéxicas:
Sensibilización e prevención e Intervención e integración. A relevancia que a loita
contra a violencia de xénero ten para o Goberno galego fai que este Plan aborde nun
capítulo independente a planificación para a intervención en materia de violencia
contras mulleres durante os vindeiros anos.
O Plan é o resultado do traballo colaborativo dos distintos órganos directivos e entes
públicos instrumentais da Xunta de Galicia, que materializando o principio da
transversalidade de xénero e baixo outro dos principios orientadores do Plan, a
cooperación e coordinación institucional, contribuíron coas súas achegas á elaboración
deste instrumento para o seu desenvolvemento ao longo dos últimos catro anos.
Por todo isto, as deputadas e deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:
 Que valoración fai a Consellería de Emprego e Igualdade sobre o
desenvolvemento do VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de
oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020?
 Cal é a previsión para a elaboración do VIII Plan Estratéxico de Galicia para a
igualdade de oportunidades entre mulleres e homes?
 Que novos retos deberá abordar para dar resposta ás necesidades que se
debullan nos vindeiros catro anos?
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Santiago de Compostela, a 10 de Febreiro de 2021.

Asinado dixitalmente por:
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Paula Prado del Río na data 10/02/2021 18:52:49
María Corina Porro Martínez na data 10/02/2021 18:53:14
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 10/02/2021 18:53:30
María Encarnación Amigo Díaz na data 10/02/2021 18:53:46
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 10/02/2021 18:54:01
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Á Mesa do Parlamento
Marina Ortega Otero, e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, e 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 2006 o Goberno socialista crea a “Ley de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia”, máis coñecida
coma “Lei de dependencia”. Trátase dunha lei que transforma unha realidade
silenciada para dar solución aos coidados básicos da vida diaria en casos de
persoas cunha dependencia. Tratouse dun dos piares máis importantes dos
avances na igualdade de oportunidades e nas políticas sociais da historia recente
do noso país.
Lamentablemente nos anos de Goberno do Partido Popular no Estado, así coma
nos últimos 11 anos na Xunta de Galicia, fixeron que esta lei sufrira recortes que
a mudarían por completo. Os prazos que a lei establece son 3 meses para a
resolución de grao e outros tres meses para a resolución do PIA, ou o que é o
mesmo 180 días como máximo.
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Ademais Galicia é a segunda comunidade autónoma que menos inviste por
habitante de toda España e a que máis porcentaxe percibe por parte do Estado en
canto a dependencia.
No últimos anos a partir do 2012 a chamada Lei de dependencia sufriu recortes a
través do Estado e a Xunta de Galicia cando en ambos gobernos coincidía o
Partido Popular. A libranza de coidados na contorna familiar principal axuda da
Lei de dependencia ata entón, foi recortada polo Goberno do PP tanto nas
contías económicas que xa estaban resoltas, coma na posibilidade de acceso á
mesma por parte de novos expedientes. O recorte nesta axuda afectou a aquelas
persoas que máis grao e dependencia tiñan, os graos III, coma enfermidades
dexenerativas e outras nas que a forma de vida depende en exclusiva da figura
do coidador/a.
Ademais atopámonos inmersos nun momento moi complexo no contexto da
pandemia motivada pola Covid-19, que agravaba a situación moito máis se cabe.
Persoas dependentes, das cales moitas continúan o confinamento nas súas casas,
e outras moitas con graos II e III que xa o facían de xeito habitual debido as
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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circunstancias, que non só precisan dun familiar como coidador senón que o
propio familiar que exerce como tal, limita a súa actividade laboral e
posibilidades profesionais, o cal xa é complexo per se, e que neste contexto de
crise socio-económica motivada pola pandemia agravará máis aínda a situación.
Unha das consecuencias da pandemia, ademais do evidente risco sanitario, é a
crise económica e social asociada ás restricións tomadas para reverter o
incremento da curva do virus. A libranza por coidados na contorna familiar
percíbese os primeiros días de mes habitualmente, neste mes de febreiro a día 10
aínda están sen abonar, coa derivada preocupación que coidadores teñen nun
momento complexo neste contexto.
As respostas a este retraso xeral nos pagos das libranzas en Galicia por parte da
Administración foi que teñen todo o mes para efectuar o pago por lei. As
queixas dos usuarios chegan dende Negreira, Sanxenxo, Teo, Santiago, Ames,
Redondela, Vigo, Ares, Ferrol, Pontevedra, A Coruña, etc
Dende o Grupo Parlamentario Socialista consideramos urxente que resolvan este
tipo de retrasos nas libranzas, das cales dependen en gran medida a economía de
moitas familias e máis nun contexto de crise como o actual. Hai que ter en conta
que a gran parte de usuarios e usuarias deste tipo de prestacións teñen altos
custes de tratamentos farmacolóxicos.
Polo exposto, a deputada e deputado asinantes formulan as seguintes preguntas:
1.ª) Cantos expedientes están a ser afectados por este retraso nos pagos das
libranzas de dependencia en cada provincia?
2.ª) Ten previsto tomar algunha medias para que os retrasos nos pagos da
libranzas de dependencia non se volvan a producir?
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Pazo do Parlamento, 10 de febreiro de 2021
Asdo.: Marina Ortega Otero
Julio Torrado Quintela
Deputada do G. P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Marina Ortega Otero na data 10/02/2021 18:37:41
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Julio Torrado Quintela na data 10/02/2021 18:37:51
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Á Mesa do Parlamento
Juan Carlos Francisco Rivera, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Martín
Seco García, 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 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos.
O peche dunha empresa grande sempre é unha situación dramática. A perda de
emprego afecta a centos de familias de xeito directo e moitas de xeito indirecto
(auxiliares, subcontratas, provedores, hostalería, …), e produce efectos no
conxunto da comarca onde se asenta, dado o carácter tractor que teñen estas
empresas. Si a empresa é mediana ou pequena, os efectos son os mesmos, aínda
que a menor escala.
A defensa do emprego e a supervivencia das empresas afectadas por situacións
de crise debe ser unha prioridade para o conxunto das institucións, especialmente
no eido industrial.
O caso “Alcoa” na Mariña de Lugo, exemplifica como a defensa do emprego e a
supervivencia das empresas pasa por manter unha posición firme e colaborativa
dende o sector público.
Se o emprego está ligado a unha actividade industrial, os beneficios son
múltiples: as condicións laborais, en xeral, son mellores no mundo industrial, e os
salarios tamén solen ser máis elevados. O valor engadido xerado pola industria
aporta riqueza o conxunto da sociedade e incide, así mesmo, en ámbitos como a
I+D.
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Como consecuencia da covid-19, en termos económicos, estamos nunha
situación moi complexa, dramática para algúns sectores de actividade, situación
que, de non ser pola acción decidida do Estado e das institucións no seu
conxunto, tería consecuencias dantescas en termos de destrución de emprego e en
termos de peche de empresas.
O longo do ano 2020, solo en Galicia, o estado ten aboado máis de 280 mil
prestacións por ERTE e máis de 80 mil en concepto de axuda autónomos. Estas
axudas permitiron que a caída acumulada en termos de emprego ate o mes de
outubro fora do 1,6 % por debaixo da media do conxunto do estado, fixando
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unha taxa de paro do 13,5 % para o ano 2020 e unha taxa do 13,4 % para o ano
2021, inferior en calquera caso a media do estado.
Segundo os estudios de FUNCAS, en termos de PIB, a economía galega
contraerase no ano 2020 un 11,1 % , unha caída inferior media do estado, en
parte pola fortaleza do sector industrial, especialmente ligado a restructuración
das plantas de automoción implantadas na Comunidade (CITRÖEN). Prevese un
crecemento do PIB para o ano 2021, dun 6 %.
O Índice de Produción Industrial, que experimentou o principio da pandemia
unha forte caída (crise acelerada da automoción e confección), recuperou tamén
de xeito acelerado ate chegar a niveis previos a crise.
No eido industrial galego algúns sectores se verán máis afectados, pero en xeral a
situación prevese complicada para os próximos anos.
Algunhas empresas do noso territorio están en serio risco, como Xeal,
Ferroglobe, Alu Ibérica, Galicia Téxtil, Pili Carrera, Thenaisie Provoté, Maderas
Iglesias, Gamesa-Siemens en As Somozas, Endesa nas Pontes, etc…,
lamentablemente este listado de empresas se verá incrementado nos próximos
meses.
En consecuencia, é necesario activar políticas no ámbito industrial para protexer
as empresas, especialmente as empresas con viabilidade . Non todas as empresas
teñen a mesma problemática, porque non hai unha solución única para todas elas.
Non obstante, é preciso establecer unha guía de intervención institucional, un
protocolo a seguir en cada caso, para que o goberno galego participe no problema
específico de cada empresa e colabore na súa resolución.
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Os peches das empresas e despidos masivos, por moi privadas que sexan, son
asuntos públicos porque afectan a moitas persoas e, en consecuencia, un goberno
responsable debe implicarse de modo sistemático na defensa do emprego e das
empresas.
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Polo exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan a seguinte pregunta
para o seu debate en Comisión:
Cales son as medidas de política industrial que vai favorecer a Xunta de Galicia
para evitar o desmantelamento industrial de moitas comarcas do país,
especialmente no interior de Galicia?
Pazo do Parlamento, 11 de febreiro do 2021
Asdo.: Juan Carlos Francisco Rivera
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Martín Seco García
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 11/02/2021 12:27:44
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 12:27:53
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Martín Seco García na data 11/02/2021 12:28:03
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Á Mesa do Parlamento
Juan Carlos Francisco Rivera, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Martín
Seco García, 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 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo.
O peche dunha empresa grande sempre é unha situación dramática. A perda de
emprego afecta a centos de familias de xeito directo e moitas de xeito indirecto
(auxiliares, subcontratas, provedores, hostalería, …), e produce efectos no
conxunto da comarca onde se asenta, dado o carácter tractor que teñen estas
empresas. Si a empresa é mediana ou pequena, os efectos son os mesmos, aínda
que a menor escala.
A defensa do emprego e a supervivencia das empresas afectadas por situacións
de crise debe ser unha prioridade para o conxunto das institucións, especialmente
no eido industrial.
O caso “Alcoa” na Mariña de Lugo, exemplifica como a defensa do emprego e a
supervivencia das empresas pasa por manter unha posición firme e colaborativa
dende o sector público.
Se o emprego está ligado a unha actividade industrial, os beneficios son
múltiples: as condicións laborais, en xeral, son mellores no mundo industrial, e os
salarios tamén solen ser máis elevados. O valor engadido xerado pola industria
aporta riqueza o conxunto da sociedade e incide, así mesmo, en ámbitos como a
I+D.
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Como consecuencia da covid-19, en termos económicos, estamos nunha
situación moi complexa, dramática para algúns sectores de actividade, situación
que, de non ser pola acción decidida do Estado e das institucións no seu
conxunto, tería consecuencias dantescas en termos de destrución de emprego e en
termos de peche de empresas.
O longo do ano 2020, solo en Galicia, o estado ten aboado máis de 280 mil
prestacións por ERTE e máis de 80 mil en concepto de axuda autónomos. Estas
axudas permitiron que a caída acumulada en termos de emprego ate o mes de
outubro fora do 1,6 % por debaixo da media do conxunto do estado, fixando
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unha taxa de paro do 13,5 % para o ano 2020 e unha taxa do 13,4 % para o ano
2021, inferior en calquera caso a media do estado.
Segundo os estudios de FUNCAS, en termos de PIB, a economía galega
contraerase no ano 2020 un 11,1 % , unha caída inferior media do estado, en
parte pola fortaleza do sector industrial, especialmente ligado a restructuración
das plantas de automoción implantadas na Comunidade (CITRÖEN). Prevese un
crecemento do PIB para o ano 2021, dun 6 %.
O Índice de Produción Industrial, que experimentou o principio da pandemia
unha forte caída (crise acelerada da automoción e confección), recuperou tamén
de xeito acelerado ate chegar a niveis previos a crise.
No eido industrial galego algúns sectores se verán máis afectados, pero en xeral a
situación prevese complicada para os próximos anos.
Algunhas empresas do noso territorio están en serio risco, como Xeal,
Ferroglobe, Alu Ibérica, Galicia Téxtil, Pili Carrera, Thenaisie Provoté, Maderas
Iglesias, Gamesa-Siemens en As Somozas, Endesa nas Pontes, etc…,
lamentablemente este listado de empresas se verá incrementado nos próximos
meses.
En consecuencia, é necesario activar políticas no ámbito industrial para protexer
as empresas, especialmente as empresas con viabilidade . Non todas as empresas
teñen a mesma problemática, porque non hai unha solución única para todas elas.
Non obstante, é preciso establecer unha guía de intervención institucional, un
protocolo a seguir en cada caso, para que o goberno galego participe no problema
específico de cada empresa e colabore na súa resolución.
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Os peches das empresas e despidos masivos, por moi privadas que sexan, son
asuntos públicos porque afectan a moitas persoas e, en consecuencia, un goberno
responsable debe implicarse de modo sistemático na defensa do emprego e das
empresas.
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Polo exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan a seguinte pregunta
para o seu debate en Comisión:
Cales son as medidas de política industrial que vai favorecer a Xunta de Galicia
para evitar o desmantelamento industrial de moitas comarcas do país,
especialmente no interior de Galicia?
Pazo do Parlamento, 11 de febreiro do 2021
Asdo.: Juan Carlos Francisco Rivera
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Martín Seco García
Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Juan Carlos Francisco Rivera na data 11/02/2021 12:26:46
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 12:26:56
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Martín Seco García na data 11/02/2021 12:27:08
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a adecuación do contexto educativo para o
profesorado e alumnado con deficiencias auditivas.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 nos centros de ensino non
universitario para o curso 2020-2021 obrigou ao uso da máscara a partir dos 6 anos
tanto para o alumnado como para o profesorado e o restante persoal laboral, durante
toda a xornada lectiva, mesmo en caso de se cumprir coa distancia de seguridade.
Asemade, o protocolo de prevención da transmisión da covid-19 no alumnado
con necesidades educativas especiais obriga, para alén das outras medidas de seguridade
común, ao uso da máscara de protección en maiores de 6 anos sempre que a toleren.
Ambas as dúas normativas recollen algunhas excepcións para esta obriga do uso
da máscara como son ter algún tipo de doenza ou dificultade respiratoria ou que, pola
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súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitar
a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización.
No entanto, para facilitar a comunicación deste alumnado con necesidades
educativas especiais, o devandito protocolo enuncia, como garantía de accesibilidade
comunicativa e cognitiva da información relevante para o alumnado, a utilización dos
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Sistemas Aumentativos e Alternativos de Comunicación, así como a adaptación da
información a modalidades accesibles como, por exemplo, a lectura fácil.
Opcións excepcionais de atendemento educativo que non parecen atender a
realidade da comunidade educativa con discapacidade auditiva, nin do profesorado nin
do alumnado nin do persoal da administración e servizos.
A obrigatoriedade do uso da máscara para as persoas xordas no marco escolar
está a provocar un impacto moito maior xa que, para alén de anular a comunicación
verbal a través fundamentalmente da lectura labial, mingua moi considerabelmente a tan
importante capacidade comunicativa que ofrece a linguaxe xestual facial e impide
socializar coa normalidade necesaria este colectivo no seu centro educativo.
As persoas xordas fan un sobreesforzo por se integraren na sociedade e
superaren a que é recoñecida como a discapacidade máis cruel polo feito de ser
invisíbel.
O seu coidado precisaría do uso de máscaras transparentes, nesta altura aínda en
proceso de homologación, inexplicabelmente demorada, e cun subrecusto inasumíbel (8
euros unidade). Unha proposta de protección sanitaria que si recolle o protocolo para as
sesións de Audición e Linguaxe.
No entanto, atendendo ás reclamacións que nos achega este colectivo, o
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protocolo da Consellaría de Educación non os está a atender debidamente, pois non
regula a necesidade dunha atención educativa específica para as persoas xordas dentro
das identificadas como necesidades educativas especiais.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
- Que valoración ofrece o goberno galego da atención ás persoas xordas no
protocolo de prevención da transmisión da covid-19 no alumnado con necesidades
educativas especiais?
- Consultaron con especialistas a adaptación sanitaria e educativa do colectivo
xordo para a redacción do protocolo?
- Que medidas de adaptación ten contemplado a Consellaría para co profesorado
con deficiencia auditiva que até o de agora podía cumprir co seu labor docente e agora o
ve impedido pola obrigatoriedade do uso da máscara?
- É consciente das demandas deste colectivo docente?
- Ten avaliado o goberno a adaptación do alumnado con discapacidade auditiva
a este contexto normativo?
- Entende o goberno que con este protocolo está garantido o dereito de
accesibilidade das persoas xordas ao seu centro educativo?
- Asumiría o goberno galego o custe de máscaras transparentes, unha vez
homologadas, para este colectivo?
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- De que medios vai o goberno da Xunta de Galiza dotar este colectivo? Vai
adaptar o posto de traballo aos docentes nesta situación?

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2021
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Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Manuel Lourenzo Sobral
Daniel Castro García
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 11/02/2021 12:53:10

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 11/02/2021 12:53:19
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Daniel Castro García na data 11/02/2021 12:53:28

4

38583

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,
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 4ª, sobre a avaliación do Plan Lía 2016-2020 de Bibliotecas
Escolares.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Plan Lía 2016/2020 de Bibliotecas Escolares foi presentado como un proxecto
de desenvolvemento e dinamización das bibliotecas escolares para o fomento da lectura
desde o ámbito educativo.
O Plan LÍA buscaba, no seu deseño, a integración de todas as actuacións da
consellería a prol das bibliotecas escolares para a mellora das competencias de lectura,
escritura e habilidades investigadoras e de uso da información do alumnado galego.
Un ambicioso plan de actuación que contaba entre os seus obxectivos principais
os seguintes: dotar os centros educativos de bibliotecas activas e dinámicas acordes ao
século XXI, reforzar a adquisición de competencias clave do alumnado, avanzar na
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consecución dunha biblioteca escolar inclusiva e contribuír á construción dunha
sociedade lectora.
Importantes retos e desafíos acompañaban a presentación do Plan Lía 2016/2020
co obxectivo de crear unha comunidade de centros interconectados desde as bibliotecas
estábeis como corazón de cada centro educativo, auténticos laboratorios creativos de
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aprendizaxe, con vontade inclusiva, abertos ás aprendizaxes múltiples e transversais,
implicando as familias nas comunidades lectoras.
Superado o cuatrienio da aplicación do Plan Lía de bibliotecas escolares para a
Lectura, a Información e a Aprendizaxe, cómpre coñecer o resultado da avaliación deste
importante proxecto educativo a respecto da mellora das competencias de lectura,
escritura e habilidades investigadoras e de uso da información do alumnado galego.
Anualmente, desde a Asesoría de Bibliotecas veuse emitindo un informe público
de avaliación dalgúns aspectos vinculados a este plan, a partir das memorias de peche
de cada curso escolar de cada centro participante.
Con todo, chegado o tempo do remate do plan no período 2016/2020, e en
cumprimento do estabelecido no punto 6 do propio plan, cómpre dar a coñecer unha
valoración de obxectivos acadados, de forma semellante a como se fixo coa primeira
fase do plan correspondente aos anos 2010-2015.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
Que avaliación presenta a Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación
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Universitaria da aplicación do Plan Lía 2016-2020?
Que medidas de actuación prevé aplicar o goberno para dar continuidade á que
sería a terceira fase deste exitoso proxecto educativo?
Se cronoloxicamente esta nova fase debería comprender o cuatrienio 2021-2025,
cando llelo vai presentar a Consellaría aos centros educativos?
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Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 11/02/2021 12:55:41

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 11/02/2021 12:55:45
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Mercedes Queixas Zas na data 11/02/2021 12:55:52
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a protección do patrimonio cultural galego
existente en coleccións particulares.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Lei 5/2016 do patrimonio cultural de Galiza é a base normativa fundamental
en que se asenta o compromiso irrenunciábel co noso patrimonio cultural, desde unha
vontade política que debe velar pola conservación do máis alto valor cultural colectivo
que é o patrimonio material e inmaterial, alicerce da identidade galega.
Unha responsabilidade determinada polo Estatuto de Autonomía ao afirmar no
artigo 32 que lle corresponden á Xunta de Galiza as competencias plenas referidas á
defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego.
O patrimonio cultural é un valor en si propio e o seu estudo, conservación,
catalogación, difusión, fomento e acrecentamento representa un exercicio de dignidade
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colectiva. É por iso que o patrimonio cultural é un piar fundamental na construción da
necesaria cohesión social e o desenvolvemento sustentábel.
O artigo 5 da Lei 5/2016 fixa o dereito da cidadanía ao acceso, coñecemento e
desfrute, así como á transmisión e á divulgación social do patrimonio cultural galego.
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Mais tamén a obriga de cumprir os deberes establecidos nesta lei para a protección do
patrimonio cultural, así como a actuar coa dilixencia debida no seu uso.
O artigo 32 da devandita lei apela ao deber de conservación do patrimonio por
parte das persoas propietarias, posuidoras, arrendatarias ou titulares de dereitos sobre
bens protexidos integrantes do patrimonio cultural de Galiza.
Con todo, contamos no noso país con pequenas coleccións, con vontade
museística, en mans de particulares, sen protección xurídica, que están expostas ao devir
vital dunha persoa ou familia en concreto, ao seu deterioro e consecuente risco de
desaparición para o repertorio cultural patrimonial galego.
O coñecemento destes arquivos e coleccións privadas non deben permanecer á
marxe da necesaria atención e coñecemento que permita valorar o seu nivel de
protección e inclusión, de ser o caso, no rexistro do catálogo patrimonial galego
recoñecido e protexido.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
- É coñecedor o Goberno da Xunta de Galiza da localización destes pequenos
museos e coleccións en mans de particulares que mesmo ofertan a posibilidade de seren
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visitados?
- É consciente o Goberno galego de que este patrimonio cultural colectivo,
nalgúns casos con pezas únicas, non conta con protección xurídica e polo tanto corre o
risco de desaparecer ao non estar oficialmente catalogado e protexido?
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- Que medidas de actuación propón a Xunta de Galiza para a conservación deste
patrimonio material?

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 11/02/2021 12:59:16

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 11/02/2021 12:59:19
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Daniel Castro García na data 11/02/2021 12:59:27
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e Mercedes Queixas Zas,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a xestión dos contaxios nos centros de ensino por
parte do SERGAS e da Consellaría de Educación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A día de hoxe, temos detectado no sistema educativo galego case 800 positivos
sobre un total de 6500 casos activos no noso país o país. Isto supón entre un 12 e un 15
% do total de casos activos. Son varios os centros de ensino que están a denunciar
problemas tras a detección de positivo nas aulas.
Estes problemas danse cando os centros de ensino cargan os datos dos positivos
na aplicación Educovid pero por parte da Consellaría de Sanidade tardan en ocasións
máis de 5 días en notificar aos contactos directos destes positivos que deben realizar
unha corentena.
O feito de que por parte das autoridades sanitarias non se notifiquen as
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corentenas ao alumnado motiva en moitos casos que os contactos directos continúen
asistindo a clase por non ter ningún tipo de notificación sanitaria. En moitos outros, que
o descoñecemento destes alumnos de teren que facer corentena, comporta que continúen
coa súa vida normal e poñan en risco en tanto aos seus compañeiros/as como a
familiares que son en moitos casos persoas de risco.
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Outra das consecuencias destes retrasos nas notificacións é que as familias non
teñen ningún tipo de comunicación oficial por parte das autoridades sanitarias, polo que
tampouco teñen a posibilidade de negociar coas empresas as opcións ás que acollerse
para conciliar o coidado dos seus fillos en corentena co seu traballo.
Outros dos problemas que están a ser denunciados por parte da comunidade
educativa é a falta de coordinación entre os centros médicos de referencia para cada
centro e ensino e os centros médicos do alumnado. É habitual nos centros de ensino do
país que o seu alumnado reciba atención nun centro médico diferente ao que está
asociado no protocolo COVID do seu centro de ensino. Estamos polo tanto ante centros
educativos nos que hai alumnado adscrito a varios centros médicos diferentes ao
asociado no Protocolo COVID. Esta disfunción produce graves problemas á hora de
comunicar os positivos e adoptar as medidas necesarias para conter a propagación do
virus.
Dende o BNG entendemos que non son admisíbeis estes retrasos e disfuncións
nas notificación das medidas a adoptar tras as deteccións dos contaxios, xa que supoñen
un risco evidente para o alumando e as familias.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
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Comisión 4ª :
Cre a Xunta de Galiza que son admisíbeis retrasos de máis de 5 días nas
comunicacións sanitarias ao alumnado que debe gardar corentena?
Que medidas ten pensado levar adiante a Xunta de Galiza para resolver esta
situación?

2

38591

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

Que medidas vai adoptar o Goberno galego para resolver os problemas de
coordinación naqueles casos nos que o alumnado ten un centro médico diferente ao
centro adscrición Covid do seu centro de ensino?
Cre o Goberno galego, que anunciou que existen 6000 rastrexadores, que está a
realizar estas notificacións sanitarias de xeito adecuado?

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 11/02/2021 13:01:00
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Daniel Castro García na data 11/02/2021 13:01:12

Mercedes Queixas Zas na data 11/02/2021 13:01:21
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A Mesa do Parlamento

Raquel Arias Rodríguez, Carmen Pomar Tojo, Ramón Carballo Páez, Guadalupe
Murillo Solís, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Ovidio Rodeiro Tato e Borja
Verea Fraiz, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro no disposto no artigo 152 e concordantes, do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión de
Control da CRTVG.
O papel da CRTVG como motor do audiovisual galego ten unha relevancia de primeira
orde. O investimento en obras audiovisuais contribúe a dinamización do sector e ao
tempo leva o nome de Galicia e o talento galego aos mellores festivais nacionais e
internacionais. O cine e os creadores galegos gozan de prestixo e recoñecemento
como acreditan os premios que acadan desde hai anos nos certames máis
importantes.
A CRTVG é a canle que máis investiu en contidos audiovisuais -cine e series- de entre
todas as televisións autonómicas, segundo o informe feito público pola Comisión
Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) sobre o cumprimento da obrigación
de financiar obra audiovisual europea correspondente ao ano 2018. Neste contexto, a
canle galega é a primeira, seguida da Corporació Catalá de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), Canal Sur TV e a vasca EITB.

A CRTVG ven de anunciar a súa participación nun total de dez novos proxectos
cinematográficos -tres longametraxes e sete películas documentais- en cumprimento
das accións de apoio dos medios públicos ao sector audiovisual. Despois da avaliación
realizada pola Comisión Directiva de Programación da TVG, determinouse a
participación da Corporación nesta selección de proxectos, dentro do coñecido como o
cumprimento do 6%.
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Apoiar a creación no eido audiovisual e favorecer o sostemento dun sector audiovisual
galego que busque tamén a mellora da sociedade son algúns dos criterios que se
seguen neste proceso de selección.
Por todo o exposto, os deputados asinantes, formulan as seguintes preguntas:
1.-

Cal son os novos proxectos cinematográficos nos que vai participar a CRTVG?
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2.-

En qué proxectos ten participado ao longo de 2020 e cal é o balance que fai a
CRTVG?

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTRO5BDiSL1XS6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Raquel Arias Rodríguez na data 11/02/2021 13:42:33
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Carmen María Pomar Tojo na data 11/02/2021 13:42:52
Ramón Carballo Páez na data 11/02/2021 13:43:10
María Guadalupe Murillo Solís na data 11/02/2021 13:43:32
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 11/02/2021 13:43:55
Ovidio Rodeiro Tato na data 11/02/2021 13:44:07

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTRO5BDiSL1XS6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Borja Verea Fraiz na data 11/02/2021 13:44:28
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal,
Manuel Santos Costa, Alberto Pazos Couñago, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
O 5 de xaneiro de 2021 reuniuse o pleno extraordinario do Consello Galego de Pesca
no que se analizou o acordo acadado entre a Unión Europea e o Reino Unido sobre o
brexit e no que expuxo a folla de ruta deseñada por Galicia para a defensa dos seus
intereses ante todas as instancias, unha planificación que foi apoiada por unanimidade
polos integrantes do pleno.
Este Consello Galego de Pesca extraordinario súmase ás reunións mantidas os
pasados días 26 e 27 de decembro, inmediatamente despois de coñecerse o acordo
entre a Unión Europea e o Reino Unido, cos representantes en Galicia da Alianza
Pesqueira Europea (EUFA) e das distintas asociacións de armadores de buques de
Gran Sol co obxectivo de facer unha análise preliminar do impacto do brexit sobre o
sector pesqueiro.
A folla de ruta deseñada por Galicia para actuar ante o brexit dá resposta a un acordo
que a comunidade considera moi negativo tanto a curto como a medio e longo prazo
para o sector e polo que o Consello Galego de Pesca consensuou unha actuación
coordinada e clara para facer fronte á incerteza xerada para a actividade da frota nos
vindeiros anos e a perda de posibilidades de captura.
Por todo o anterior, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en
Comisión:
Cal é a estratexia deseñada por Galicia para actuar ante o brexit e que foi apoiada polo
Consello Galego de Pesca?

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROtz0ofrcIB9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2021
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 11/02/2021 15:13:39
José Manuel Balseiro Orol na data 11/02/2021 15:14:12
Ana Belén García Vidal na data 11/02/2021 15:14:34

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROtz0ofrcIB9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Manuel Santos Costa na data 11/02/2021 15:14:45
José Alberto Pazos Couñago na data 11/02/2021 15:14:54
María Elena Suárez Sarmiento na data 11/02/2021 15:15:06
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CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROtz0ofrcIB9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Vega Pérez na data 11/02/2021 15:15:24
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal,
Manuel Santos Costa, Alberto Pazos Couñago, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
Os peiraos de Santo Tomé e Tragove, no municipio pontevedrés de Cambados, viron
actualizados os seus documentos de Delimitación de Espazos e Usos Portuarios (
DEUP) que planifica e define os usos previstos para cada unha das distintas áreas da
área de servizo portuario, incluíndo espazos de terra e auga.
O Consello de Administración dos Portos de Galicia ratificou a finais de novembro de
2020 a modificación substancial deste plan, tras pasar o procedemento de exposición
pública previa e contar co informe dos órganos competentes.
O DEUP recolle o ordenamento do espazo e a distribución das actividades que se
desenvolven ou poderán desenvolverse no futuro nas distintas zonas que delimitan
dentro do dominio público portuario. É unha ferramenta necesaria para ordenar a
relación entre os portos e os pobos que os acollen, avanzando na cohesión entre o
tecido urbano e as infraestruturas portuarias.

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROjuhxBE9PG2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Os peiraos de Cambados xa contaban con este documento pero, con todo, cando se
redactou esta delimitación non incluía unha serie de terreos que quedaban fora da área
de servizo definida e que actualmente están integrados na competencia de dominio
público portuario da Comunidade Autónoma. A emenda aprobada esta semana ten
como obxectivo definir o uso asociado a aquelas áreas que non estaban incluídas no
documento anterior e que, en consecuencia, carecen dun uso asignado que considere
as posibles actividades que se poden desenvolver.
Ademais, tamén foi necesario regularizar a delimitación da área de servizo ao noroeste
das instalacións de Tragove, onde se detectou a existencia dun expediente de
expropiación dun grupo de leiras da época en que se ampliou o peirao logo da
aprobación do DEUP. Finalmente, e co fin de mellorar a interacción porto-cidade,
defínese a reasignación do uso da zona na que se sitúa o mercado de abastecemento,
describindo a superficie en cuestión así como as características precisas do novo uso.
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Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Cales serán os beneficios trala aprobación por Portos de Galicia da nova delimitación
de espazos e usos portuarios de Santo Tomé e Tragove no municipio pontevedrés de
Cambados?

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROjuhxBE9PG2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
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Teresa Egerique Mosquera na data 11/02/2021 15:18:14
José Manuel Balseiro Orol na data 11/02/2021 15:18:29
Ana Belén García Vidal na data 11/02/2021 15:18:47
Manuel Santos Costa na data 11/02/2021 15:18:57
José Alberto Pazos Couñago na data 11/02/2021 15:19:05
María Elena Suárez Sarmiento na data 11/02/2021 15:19:20

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROjuhxBE9PG2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Vega Pérez na data 11/02/2021 15:19:39
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal,
Manuel Santos Costa, Alberto Pazos Couñago, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
Consideramos necesario que os sectores da pesca, a transformación e a
comercialización reciban apoio financeiro da Unión Europea para afrontar o impacto do
brexit no caso de que non se chegue a un acordo.
A cantidade de fondos do “Brexit Adjustment Reserve” (“Reserva de Adaptación ao
Brexit”), dotado con 5.000 millóns de euros, que recibirá a cadea mar-industria ante a
inminente retirada do Reino Unido da UE, ten como fin contrarrestar as consecuencias
imprevistas e adversas do brexit nas rexións e sectores máis afectados.
No caso de que non se chegue a un acordo despois deste período de cinco anos e
medio, os buques da Unión correrían o risco de perder o acceso ás augas do Reino
Unido e as posibilidades de pesca nelas a partir do fin do período de transición. Esta
circunstancia tería un impacto significativo para a frota europea, e afectaría
negativamente o sustento económico de moitas comunidades pesqueiras da Unión.

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROX6seHqVst9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Apoiamos firmemente que o sector pesqueiro conte con apoio financeiro da Unión para
facer fronte ás probables consecuencias do acordo do brexit en materia pesqueira, e
aínda que seguimos considerando necesario un acordo pesqueiro completo,
equilibrado e a longo prazo, e que manteña o acceso recíproco a augas e recursos,
tamén apostamos por conseguir un BAR que achegue axudas para paliar os impactos
directos e indirectos que este acordo poda ocasionar.
Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Comisión:
Qué opinión ten o Goberno galego sobre a proposta de criterios fixada pola Comisión
Europea para o reparto do fondo destinado ao ámbito pesqueiro dentro do Brexit
Adjustment Reserve (BAR)?
Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2021
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 11/02/2021 15:32:35
José Manuel Balseiro Orol na data 11/02/2021 15:32:49

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROX6seHqVst9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ana Belén García Vidal na data 11/02/2021 15:33:07
Manuel Santos Costa na data 11/02/2021 15:33:18
José Alberto Pazos Couñago na data 11/02/2021 15:33:27
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María Elena Suárez Sarmiento na data 11/02/2021 15:33:42

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROX6seHqVst9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Vega Pérez na data 11/02/2021 15:34:01
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Á Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal,
Manuel Santos Costa, Alberto Pazos Couñago, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
O Parlamento Europeo aprobaba a Resolución de 21 de xaneiro de 2021, sobre un
aumento dos recursos pesqueiros no mar, concretamente sobre as medidas para
promover a recuperación das poboacións de peixes por riba do rendemento máximo
sostible (RMS), en particular zonas de recuperación de poboación de peixes e zonas
mariñas protexidas.
Nesta resolución o Parlamento Europeo, despois dunha serie de consideración, propón
un total de 42 medidas divididas en tres grupos:
-

Medidas para a mellora da ordenación da pesca para rematar coa sobrepesca.
Ampliar a rede de zonas protexidas e mellorar a súa ordenación.
Abordaxe doutros factores medioambientais que ameazan a recuperación das
poboacións de peixes.

Xa para rematar insta á Comisión a considerar as peticións formuladas nesta
Resolución e a responder a elas no seu novo plan de acción para a conservación dos
recursos pesqueiros e a protección dos ecosistemas mariños, que ten previsto
presentar en 2021 e, na súa revisión da PCC, así como en todas as próximas
propostas lexislativas.

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROvGKEAcJ2C7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Comisión:

Qué opinión ten o Goberno galego da Resolución do Parlamento Europeo, en relación
sobre un aumento dos recursos pesqueiros no mar, concretamente sobre as medidas
para promover a recuperación das poboacións de peixes por riba do rendemento
máximo sostible (RMS), en particular zonas de recuperación de poboación de peixes e
zonas mariñas protexidas?
Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
gp-pp@parlamentodegalicia.gal

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

38605

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROvGKEAcJ2C7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 11/02/2021 15:36:40
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José Manuel Balseiro Orol na data 11/02/2021 15:36:53
Ana Belén García Vidal na data 11/02/2021 15:37:09
Manuel Santos Costa na data 11/02/2021 15:37:21
José Alberto Pazos Couñago na data 11/02/2021 15:37:28
María Elena Suárez Sarmiento na data 11/02/2021 15:37:40

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROvGKEAcJ2C7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Vega Pérez na data 11/02/2021 15:38:00
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Carme González Iglesias e Daniel Pérez López,
deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 6ª, sobre a diversificación de actividades en
NAVANTIA RÍA DE FERROL.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Comisión 6ª do Parlamento galego adoptou recentemente e por iniciativa do
BNG varias proposicións non de lei relacionadas con NAVANTIA RÍA DE FERROL
nas que se instaba a Xunta a demandar do goberno central a adxudicacións e comezo
inmediato das obras de transformación do buque Galicia; e outra na que o Parlamento
instaba á Xunta a reclamar a súa entrada no Consello de administración de NAVANTIA,
e a demandar a constitución dunha mesa de traballo conxunta dedicada especificamente
a promover a diversificación industrial do estaleiro, e nomeadamente a potenciar a
Fábrica de Turbinas.
A crítica situación laboral pola que atravesa a comarca fai que sexa urxente

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROrbXDOhoto6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

executar por parte da Xunta os anteditos acordos.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
Que xestións realizou a Xunta para executar estes acordos?

1
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Cal foi a resposta dada polo goberno central?
Que datas manexa a Xunta para a constitución da mesa pola diversificación do
estaleiro?
Van estar presentes os responsables da Fábrica de Turbinas de Ferrol?
Que datas manexa a Xunta para inicio das obras de transformación do buque
Galicia?

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROrbXDOhoto6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ramón Fernández Alfonzo na data 11/02/2021 16:52:56

María do Carme González Iglesias na data 11/02/2021 16:53:01
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OFICINA PARLAMENTAR

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

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROrbXDOhoto6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Pérez López na data 11/02/2021 16:53:07
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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
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 a situación na que se atopa a Atención Primaria en Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“A crise sanitaria causada polo COVID-19 levou á toma de decisións urxentes
excepcionais que están a poñer en risco os valores esenciais das persoas. Isto tivo un
especial impacto na relación clínica propia da Atención Primaria, modificando sobre
todo un dos seus alicerces fundamentais, que é a accesibilidade. A pandemia resaltou a
importancia deste ámbito asistencial sanitario e fai necesaria unha reflexión ética para
preservar as súas características e valores fundamentais”.
Así inicia o Consello de Bioética de Galiza o seu informe “Crise sanitaria
causada pola Covid19. Consideracións éticas sobre a Atención Primaria en Galicia” no
que advirte do “serio impacto na relación profesional-paciente e, polo tanto, na
prestación de atención que lle é propia á Atención Primaria” que tiveron as medidas

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROZvzI4Bb5f5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

adoptadas pola Xunta de Galiza no marco da pandemia provocada pola Covid19.
Neste senso, o Consello de Bioética chama a atención ao conxunto da sociedade
galega e, cremos desde o Grupo parlamentario do BNG, tamén á propia Xunta sobre as
consecuencias que está a ter:
•

A presión asistencial intensa e mantida no tempo.

1
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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

•

A limitación do acceso ás consultas presenciais

•

A modificación das pautas da práctica clínica habitual a través de

protocolos que fican obsoletos nun breve prazo de tempo.
•

Ter que darlle preferencia a atención dos problemas relacionados co

COVID-19.
•

O incremento das labores burocráticas dos/as profesionais.

•

A variabilidade dos procesos asistenciais nas diferentes áreas sanitarias

•

O descontento percibido da poboación respecto á atención e en

relacióncoa falla de información
Fai o Consello de Bioética no seu informe unha especial advertencia sobre a
atención telefónica, especialmente cando “non se adapta aos requisitos da asistencia ou
édesproporcionada” pois, di, “pode non cumprir os fins da Medicina e crear unha sensación de inseguridade nos/as profesionais e de falta de protección nos/as pa-cientes.
Cómpre lembrar que a atención presencial é a "regra de ouro" da rela-ción sanitaria que
se desenvolve na Atención Primaria”.
Desde o Grupo parlamentario do Bloque Nacionalista Galego vimos advertindo
das consecuencias que están a ter medidas adoptadas pola Xunta de Galiza no actual

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROZvzI4Bb5f5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

contexto Covid19 que se suman ao deterioro padecido pola Atención Primaria despois
de anos de recortes.
Especialmente gravoso para o conxunto da cidadanía galega son as demoras nas
citas médicas e mesmo na detección de doenzas graves, como cancro.
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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

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Cre a Xunta de Galiza que se está a garantir a máxima calidade asistencial na
Atención Primaria?
. Cre que a atención telefónica e, especialmente, a súa implantación xeralizada,
garante a debida a atención da cidadanía galega con patoloxías non-Covid?
. Vai adoptar algunha medida o Goberno galego para mudar a situación descrita
e advertida polo Consello de Bioética de Galiza?

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2021

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROZvzI4Bb5f5
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira Pazos,
deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 5ª, sobre as condicións de traballo na residencias DOMUS
VI de Laraxe, na Comarca de Ferrol.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A representación do persoal das residencias de DOMUS VI na comarca de
Ferrol manifestou recentemente nos medios de comunicación a súa preocupación polo
descontrol da situación sanitaria na residencia de Laraxe, na que hai 77 casos activos de
COVID19, unha cifra moi superior aos 44 que se está a trasladar non só á prensa , senón
tamén de xeito oficial ao Concello de Cabanas.
No seu comunicado denuncian que “os gromos aparecidos en centros coma
Domus Vi Laraxe non se espallan con esa virulencia por casualidade nin mala sorte” As
representantes vinculan ese descontrol da situación a eivas moi concretas:
1. Non se reforzan os cadros de persoal.
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2. Obrígase ao persoal a facer tarefas para as que no están formadas.
3. Prolongan e modifican xornadas de xeito abusivo provocando sobrecarga de
traballo.
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4. A falta de protocolos axeitados, e a escaseza de EPIS, polo desleixo das
direccións dos centros.....
As propias representantes lanzaron un manifesto no que chaman á Xunta de
Galiza a tomar medidas na defensa dos dereitos das persoas usuarias en primeiro lugar,
e na defensa dos seus dereitos como traballadoras, dúas reivindicacións que van parellas
necesariamente, xa que o respecto escrupuloso dos dereitos do persoal é a mellor
garantía para a saúde e o benestar das persoas usuarias, asuntos ambos sobre os que a
Xunta de competencias de inspección e control.
Por outra banda, estas denuncias públicas provocaron represalias inmediatas por
parte da empresa, que segundo ás propias representantes, comezou unha campaña entre
o persoal obrigándoo a asinar documentos contra as representantes do sindicato CIG,
absolutamente maioritario nos centros da comarca, incidindo sobre todo (como non)
entre o persoal eventual, moito máis vulnerable e polo tanto sensible as presións
patronais, contra unha representación

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. É coñecedora a Xunta de Galiza dos datos reais sobre a incidencia da

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROTCHFBnGmM4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

COVID19 nas residencias DOMUS VI?
. Como explica que os datos que se comunican oficialmente non sexan os que en
realidade existen?
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. Ten coñecemento a autoridade laboral das denuncias presentadas pola
representación legal do persoal das residencias? Sabe en que situación están esas
denuncias?
. Existe colaboración entre os departamentos de Asuntos sociais e de traballo
para realizar labores de inspección das condicións de traballo nas residencias?
. Que sistema de control de xornada se realiza na residencia de Laraxe?
. Que porcentaxe de persoal eventual está a traballar na residencia de Laraxe
desde o inicio da pandemia?
. Que formación recibe? Que organismo decide e deseña a formación a realizar
polo persoal? Téñense en conta as recomendacións da representación do persoal no
ámbito preventivo? Como acredita a empresa a formación que da ao seu persoal?
. Cantos expedientes relacionados coa calidade da prestación do servizo nas
residencias DOMUS VI ten instado ou realizado a Xunta de Galiza? En que centros?
Cantos teñen rematado con algún requirimento? De que tipo?
. Cantos teñen rematado con sanción? En que centros? De que tipo ou contías?
. Coñece a Xunta de Galiza os procedementos abertos por inspección de traballo
contra o centro de traballo de DOMUS VI en Laraxe?
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. Non lle parece á Xunta de Galiza que o feito de que a representación do persoal
teña que chegar a denunciar os imcumprimentos da empresa na Inspección de traballo
evidencia falta de controis internos sobre a calidade da prestación do servizo?
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Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2021

Asdo.: Ramón Fernández Alfonzo
Iria Carreira Pazos
Olalla Rodil Fernández
Deputado e deputadas do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento

Martín Seco García e Carmen Rodríguez Dacosta, 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 na Comisión 7ª.
Asistimos atónitos ao proceso de convocatoria dunha praza de directivo da
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural publicada o 23 de decembro do
ano pasado, a praza en cuestión era a de subdirector/a do Agader para as
Relacións cos Grupos de Desenvolvemento Rural, unha praza que lonxe de
convocarse cos criterios utilizados en convocatorias anteriores, onde se
esixía un amplo bagaxe a nivel formativo e profesional.
Neste caso, as bases para a convocatoria eran totalmente exiguas,
simplonas e adaptables a calquera perfil, incluíndo dentro delas, cuestións
tan curiosas como valorar con ata 4 puntos “titulacións diferentes ás
esixidas na convocatoria”, cun máximo de 6 puntos a “asistencia a cursos
cunha duración mínima de 20 horas”, sen esixir que estes sexan
homologados nin vinculados ao sector do posto directivo a desempeñar e
no que ten que ver coa experiencia, incluíase a posibilidade de recibir ata
15 puntos por aportar experiencia no ámbito da “docencia”. Resultaba
curioso que tamén cambiaran o criterio doutra convocatorias para postos
similares, eximindo a acreditación do coñecemento do idioma galego.
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Resulta tamén chocante que pediran un informe á Dirección Xeral de
Función Pública, para que esta praza puidese ser cuberta por unha persoa
que non tivese a condición de empregado público, a pesares de que a priori
non semella xustificado o carácter de excepcionalidade que sería preciso
para que se puidese xustificar, algo que se resolveu cun informe favorable.
Visualizando o contido desta convocatoria e o proceder da Axencia,
esperabamos que esta praza fose cuberta por alguén que xa tiña adxudicado
o posto antes da convocatoria e seguindo as resolucións das fases do
proceso puidemos observar que se confirmaba ese rumor, nunha praza
asignada a dedo e que era outorgada ao que fora parlamentario do Partido
Popular e voceiro no Concello do Barco de Valdeorras por este partido,
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Moisés Blanco Paradelo, que pasará a ocupar unha praza que debería ser
para alguén con amplo coñecemento do sector e de acreditada solvencia e
experiencia nel, aínda que sexa unha praza de confianza.
Resulta unha tomadura de pelo á cidadanía, converter Agader nun
chiringuito para a colocación de amigos, xusto cando se está a proceder ao
trámite de aprobación da Lei de recuperación de terras agrarias, de vital
importancia para o noso rural e que só será de utilidade se vén acompañada
de dotación orzamentaria, de medios e de persoal, no que será vital a
función da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, que despois deste
viciado proceso terá en posto directivo un cidadán sen ningún tipo de
experiencia na xestión de subvencións, gasto público ou tramitación
administrativa e ningún coñecemento acreditado no desenvolvemento rural,
só por ser un destacado militante do Partido Popular e sucesor do actual
conselleiro do Medio Rural como presidente da Comisión 7ª deste
Parlamento na pasada lexislatura.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as
seguintes preguntas:
1ª) Cales foron os criterios para a elaboración das bases da praza de
subdirector de Agader para as relacións cos GDR publicada no DOG o
20/12/20?
2ª) Cal era o perfil que buscaba a Consellería do Medio Rural para a dita
praza?
3ª) Cal é a estrutura que pensan que debe de ter Agader para o
desenvolvemento da nova Lei de recuperación de terra agraria e a
activación das concentracións parcelarias?
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Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021
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Á Mesa do Parlamento
Paloma Castro Rey, 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 Xunta de Galicia licitou o pasado 4 de maio as obras de reforma e ampliación
do Hospital Gran Montecelo por un importe de 114,6 millóns de euros.
Transcorrido dito prazo, constatouse que só se presentou ao concurso a UTE
formada por Acciona-Veolia.
Dada a situación, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, naquel momento
en funcións, acordou solicitar unha revisión do proxecto e unha nova licitación
das obras do Hospital Público Gran Montecelo.
Trala última convocatoria, fai uns días coñeciamos que a execución da obra foi
adxudicada á Ute formada por Copasa, Puentes e Ogmio por máis de 121,8
millóns de euros.
O prazo previsto para a execución desta obra comeza no mes de xuño deste ano, e
é de 42 meses, polo que se todo vai ben, a ampliación do centro sanitario será
unha realidade en 2025.
Hai uns días, coñeciamos pola prensa, que o estudo de arquitectos que redactou o
proxecto de construción do Gran Montecelo é o mesmo que fixo o hospital Isabel
Zendal en Madrid.
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Dende o Grupo Socialista, tendo en conta os antecedentes deste hospital
madrileño, no que continuamente estamos a coñecer problemas e deficiencias, e
tendo en conta que estas obras do Gran Montecelo costarán 121.874.578,26
euros, creemos que a Xunta de Galicia ten que vixiar que estas obras se leven a
cabo coa maior das dilixencias.
Por iso, dende o Grupo Socialista esiximos ao Goberno da Xunta de Galicia, que
poña os mecanismos de control necesarios para garantir que a calidade
construtiva que figura no proxecto do Gran Montecelo, coincida co que despois
se materialice, e sen esquecer que o elevado presuposto co que conta o goberno
para a realización deste complexo hospitalario, ten que reverter nun espazo que
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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cumpra cunha funcionalidade eficiente para poder prestar un servicio sanitario
coa calidade que a cidadanía merece.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Ten pensado o Goberno galego, levar a cabo algún labor de control e

vixilancia externa da execución da obra do Gran Montecelo, para garantir
que a calidade construtiva que figura no proxecto do Gran Montecelo?
2. Que mecanismos de control externos vai a levar a cabo para este fin?
3. Á vista dos antecedentes doutros hospitais, vai garantir a Xunta de Galicia
que o Gran Montecelo ten que cumprir cunha funcionalidade eficiente para
poder prestar un servicio sanitario coa calidade que a cidadanía merece,
tendo en conta o elevado presuposto co que conta o Goberno para a
realización deste complexo hospitalario?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro do 2021
Asdo.: Paloma Castro Rey
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Paloma Castro Rey na data 11/02/2021 17:16:12
Julio Torrado Quintela na data 11/02/2021 17:16:19
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Á Mesa do Parlamento

Martín Seco García, Carmen Rodríguez Dacosta e Pablo Arangüena Fernández,
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 na Comisión
7ª.
O pasado 5 de novembro de 2020, aprobábase na comisión por unanimidade
unha iniciativa do Grupo Parlamentario Socialista na que se acordaba poñer en
marcha un fondo de corresponsabilidade dotado economicamente de xeito
suficiente para o pagamento das axudas por danos, e de medidas preventivas, e
establecer un plan de indemnización dos danos causados polo xabaril nos terreos
agrícolas e de axudas para as medidas preventivas para evitar estes danos (rozas
perimetrais).
Hai un mes, a Consellería de Medio Ambiente anunciaba un orzamento de 2,6
millóns de euros para cubrir tanto as indemnizacións dos danos causados pola
fauna salvaxe como os investimentos para previr estes danos. Unha vez máis a
cantidade resultará claramente insuficiente para as explotacións que ao longo do
ano 2020, tiveron perdas por valor de máis de 14 millóns de euros.

CSV: BOPGDSPGxAhknOD2n7
REXISTROZ48eJXJzP2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Na publicación desta orde de indemnizacións, prodúcese unha redución de case
400.000 euros con respecto á convocatoria do ano 2020, unha vez máis pasado o
ano electoral, a contía cae, desta vez un 12 % de investimento sobre unha partida
que dende o noso grupo xa consideramos insuficiente e que só é un pequeno
parche a unha situación cada día máis descontrolada, con afectacións a todo tipo
de producións como vides, prados, millo ou castaña no caso do xabaril e a gando
bovino e ovino no caso do lobo. Cubrindo todo o territorio galego e cun
necesario incremento no control das poboacións das especies en cuestión, antes
de que sexa máis complicado controlalas
Neste sentido cómpre actuar xa no control da poboación do xabaril e do lobo e
por suposto asegurar un pago de indemnizacións xustas polos danos que produce
a fauna silvestre en Galicia.
Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas:
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1ª) Cando teñen previsto desenvolver o Plan de xestión do xabaril pedido por
unanimidade dos grupos parlamentarios en novembro de 2020?
2ª) Por que reduce o Goberno galego as contías por danos causados pola fauna
silvestre con respecto ao 2020?
3ª) Teñen previsto que este ano os danos causado por esta fauna sexan menores?
Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 11/02/2021 16:33:19
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 11/02/2021 16:33:36
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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.
O Real decreto lei 10/2020, do 29 de marzo, estableceu como actividades
esenciais non afectadas polo confinamento, entre outras, as realizadas por
"establecementos comerciais de venda polo miúdo de produtos hixiénicos", xa
que foron claves para o exercicio da desinfección para evitar o coronavirus nesta
crise sanitaria.
Un ano despois, a orde publicada no Diario Oficial de Galicia o 26 de xaneiro
deixa aos distribuidores de produtos de limpeza, hixiene e desinfección fóra da
categoría de establecementos esenciais, de xeito que se vén obrigados a pechar ás
seis da tarde.
Estes establecementos mostran a súa absoluta desconformidade có Goberno
autonómico por deixar fóra da consideración de comercio esencial ás súas tendas.
Sendo a primeira vez que quedan fóra desta categoría.
A Xunta de Galicia obriga a xente a usar os produtos que este sector comercializa
e, sen embargo, trata os seus comercializadores como non esenciais. Medida que
non ten ningunha lóxica.
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A maiores, o sector sofre o agravio comparativo de ver como eses produtos
seguen vendéndose despois do horario do seu peche en supermercados e grandes
superficies.
A día de hoxe non se sabe cal foi o motivo que levou a Xunta de Galicia a tomar
esta decisión. Decisión que produce un desgaste importante e unha merma de
ingresos para os establecementos comerciais de venda polo miúdo de produtos
hixiénicos, así como a imposibilidade de fornecer destes produtos á sociedade
galega.
O Grupo Parlamentario Socialista solicitamos unha rectificación a este feito e que
se inclúa o antes posible no DOG no apartado de comercio esencial aos
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establecementos comerciais de venda polo miúdo de produtos hixiénicos, de
limpeza e desinfección.
Este colectivo leva desde o día 27 de xaneiro intentando dar solución a este
problema. O 29 de xaneiro falan co director xeral de Comercio, nesta conversa o
director xeral admite, non saber nada deste tema e queda en consultalo e dar unha
resposta. O venres 5 de febreiro volven contactar co director xeral de Comercio e
coméntalles que non é competencia da súa dirección xeral e que lle envíen un
correo. A día de hoxe non teñen resposta.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:
Vai rectificar a Xunta de Galicia de forma inmediata no DOG e incluír no
apartado de comercio esencial aos establecementos comerciais de venda polo
miúdo de produtos hixiénicos?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 11/02/2021 18:19:38
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE GALICIA

DaBEATRIZ PINO OCAMPO mayor de edad, provista de DNI
coordinadora de CIUDADANOS GALICIA (CIUDADANOSPARTIDO DE LA CIUDADANÍA), con domicilio en Avenida de Ferrol, no5; y
domicilio a efectos de notificaciones en Calle Varsovia 4C- Planta 40B,
CP 15707 de Santiago de Compostela, Teléfono 692454351 y correo
electrónico
galicia.accion.institucional4ciudadanos-cs.orq
,con
CIF G64283310, inscrito en el Registro de Partidos Políticos con fecha de 1
de junio de 2006 (Tomo V, folio 512 del Libro de Inscripciones), que al amparo
de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 7/2015, de 7 de agosto, de
iniciativa legislativa popular y participación ciudadana en el Parlamento de
Galicia, formula la siguiente PREGUNTA AL PARLAMENTO DE GALICIA
para ser formulada a la Xunta de Galicia:

Para considerar la práctica deportiva como una actividad
esencial y solicitar la baja del impuesto del valor añadido (IVA) a
servicios vinculados a la actividad física y deportiva.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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La pandemia ha puesto el foco en la salud de los ciudadanos,
fomentando el autocuidado junto con la prevención. La actividad física
moderada es clave para fortalecer el sistema inmunológico, ya que se puede
definir como una defensa natural del cuerpo frente a las infecciones.
Numerosos estudios acreditan que la práctica deportiva repercute de forma
positiva sobre la salud de las personas. Hacer ejercicio es uno de los mejores
tratamientos preventivos contra la COVID-19.
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El estudio "Obesidad, confinamiento y COVID-19", realizado por la
Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), reveló el pasado mes de julio que
el 44% de los españoles había engordado durante el confinamiento, entre
uno y tres kilos, debido a llevar un estilo de vida más sedentario. De la misma
manera, el análisis reveló que las personas que más aumentaron de peso ya
eran obesas. Este es un punto muy importante a tener en cuenta debido a
que el 80% de pacientes de coronavirus que estuvo en situación grave
padecía obesidad.
Junto con la edad, la obesidad es uno de los principales factores de
riesgo para que el coronavirus se presente de forma grave o letal en una
persona. En otro estudio español, que contó con el Hospital Gregorio Marañón
como uno de los coordinadores, se descubrió la existencia de hasta 17
1
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variables asociadas con un mayor riesgo de muerte. Entre ellas, además de
la obesidad y la edad, se encontraban también otras patologías subyacentes
como hipertensión arterial, cirrosis hepática, enfermedad neurológica
crónica, cáncer activo y demencia.
Estas enfermedades, si bien muchas veces aparecen inevitablemente,
se pueden prevenir o controlar llevando un buen estilo de vida, con una
alimentación saludable y realizando ejercicio de manera regular. Estar en
buena forma puede proteger de algunos factores que parecen estar asociados
con un mayor riesgo de hospitalización y mortalidad en pacientes con COVID19, como el exceso de peso corporal, diabetes, hipertensión, enfermedad
cardiovascular y pulmonar.
La transversalidad del deporte impacta positivamente en otros sectores
como el sanitario o el económico. De este modo, se puede señalar que la
práctica deportiva conlleva una reducción del gasto sanitario o del absentismo
laboral y promover la actividad física y el deporte entre los trabajadores
mejora su salud y la rentabilidad de las empresas.
El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha analizado las actividades
para promover un estilo de vida saludable, ya que promover la actividad física
y el deporte entre los trabajadores mejora su salud y la rentabilidad de las
empresas y consigue mejorar su salud, autoestima, conciliación y, además,
da una mayor rentabilidad a las empresas debido a que se reducen
sustancialmente el número de bajas laborales y hay un incremento de la
productividad.
La práctica deportiva, no sólo ayuda a combatir el COVID- 19, sino que
es una herramienta fundamental para mejorar la salud mental, muy
deteriorada por esta situación. El deporte está considerado como un
antidepresivo natural, y por tanto beneficioso frente a estados de ansiedad y
depresión, como los que puede generar la "fatiga pandémica" a la que la
Organización Mundial de la Salud ha puesto recientemente nombre.
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Sus beneficios son tanto preventivos, como de recuperación y en ese
sentido, varios estudios han señalado que la realización de ejercicio moderado
es una buena herramienta junto con los tratamientos farmacológicos en la
recuperación de la capacidad cardiovascular de las personas que han
padecido COVID-19.
La prevención y el cuidado de la salud son vitales para amortiguar el
impacto de cualquier enfermedad. Es por ello, que potenciar la actividad física
debe ser una prioridad por la que se apueste y se promueva su práctica,
cuidando también a las empresas que se comprometen y potencian esos
hábitos de salud, puesto que el ejercicio físico debe ser entendido como una
herramienta más para luchar contra esta pandemia.
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Por todo ello,

Cs Galicia RUEGA AL PARLAMENTO DE GALICIA FORMULAR A LA
XUNTA DE GALICIA la siguiente

PREGUNTA:

Ti 9
01
,
0
cu,.5
00
E"
col

kg

Va la Xunta de Galicia a instar al Gobierno de la Nación a considerar
la práctica deportiva como una actividad esencial, de manera que pueda ser
tratada como tal a la hora de aplicar posibles restricciones que puedan
limitarla durante la Pandemia, y reducir el IVA del 21% al 10% en todos los
servicios deportivos impartidos en instalaciones y centros deportivos, así
como todos aquellos impartidos por profesionales de la actividad física y del
deporte y técnicos titulados por federaciones deportivas, en el marco de la
Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al
sistema común del impuesto sobre el valor añadido, para que se pueda
incorporar en la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, al menos, mientras el país se encuentre en la actual situación de
crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19?
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En Santiago de Compostela, 8 de febrero de 2021.
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En particular, el régimen de convergencia previsto, sin límite o
moderación alguna en las pérdidas que miles de explotaciones agrícolas y
ganaderas pudieran sufrir, es manifiestamente mejorable y peca de una
enorme falta de empatía en un contexto de grave crisis económica a causa
de la pandemia.
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La convergencia de los derechos de pago es un requisito de la PAC que
no podemos eludir, pero eso no implica que se pueda hacer de cualquier
manera y sin la más mínima consideración a las circunstancias en las que se
regula. Incomprensiblemente, el Gobierno ha decidido renunciar al margen
de maniobra que le ofrece la norma comunitaria para facilitar la transición
gradual suave al próximo periodo de la PAC y pone en dificultades
innecesarias a algunos de nuestros agricultores más productivos.
Desde Ciudadanos creemos que es posible un mejor y más justo
modelo de convergencia en la política agraria que, sin renunciar al objetivo
final, pueda garantizar un reparto equitativo de los costes de transición y que
tenga en cuenta las circunstancias particulares del sector agrario español. Es
necesario:

1. Reiniciar inmediatamente el diálogo con las Comunidades Autónomas,
las organizaciones agrarias y demás sectores afectados para garantizar
que las decisiones relacionadas con la aplicación de la nueva Política
Agraria Común (PAC) en España sean tomadas con el mayor consenso
posible y con la antelación suficiente para minimizar los efectos
contraproducentes de estos cambios y permitir a los afectados
adaptarse a los mismos.
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2. Modificar de manera urgente el Real Decreto 41/2020 para, haciendo
uso de la habilitación prevista en el Reglamento (UE) 2020/2220, fijar
un límite máximo a la reducción que pueden sufrir los agricultores
durante el proceso de convergencia de los derechos de pago.
3. Tomar cuantas medidas sean necesarias para que los costes de la
transición a un nuevo modelo de la PAC se repercutan de forma
progresiva y equitativa, evitando que recaigan sobre los agricultores y
ganaderos más vulnerables.

Por todo ello,
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¿ Va la Xunta de Galicia a instar al Gobierno de España a reiniciar
inmediatamente el diálogo con las Comunidades Autónomas, las
organizaciones agrarias y demás sectores afectados para garantizar
que las decisiones relacionadas con la aplicación de la nueva Política
Agraria Común (PAC) en España sean tomadas con el mayor consenso
posible, así como adoptar las medidas necesarias para que los costes
de la transición a un nuevo modelo de la PAC se repercutan de forma
progresiva y equitativa, evitando que recaigan sobre los agricultores y
ganaderos más vulnerables?

En Santiago de Compostela, 14 de febrero de 2021.
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D./D.a SILVIA CARAMES GONZALEZ

figura inscrito/a en el censo electoral 01-12-2020
Municipio / Provincia

Distrito

Sección

SANTIAGO DE COMPOSTELA / CORUÑA (A)

04

012

con los siguientes datos:
Domicilio

RUA ALEJANDRO PEREZ LUGIN (DE) 10 PISO P01 PTA B 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA CORUÑA (A)

Municipio de nacimiento

Provincia de nacimiento

SILLEDA

PONTEVEDRA

Fecha de nacimiento

Identificador

Sexo

Grado de escolaridad

17/09/1985

76825449K

Mujer

BACHILLER, FORMACION
PROFESIONAL 2, O TITULOS
EQUIVALENTES o SUPERIORES
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Certificado de inscripción en el censo electoral
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CERTPER-1

DECLARACIÓN JURADA

Yo, SILVIA CARAMÉS GONZÁLEZ, con DNI 76825449K,
DECLARO bajo juramento no estar incursa en causa alguna
de

inelegibilidad

e

incompatibilidad

aplicables

a

las
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elecciones al Parlamento de Galicia conforme a la Ley
8/1995, de 13 de agosto de Elecciones al Parlamento de
Galicia.

En Santiago, a 14 de febrero de 2021
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