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COMISIóN 6ª, INDUSTRIA, ENERxíA, COMERCIO E TURISMO

Aprobación sen modiﬁcacións

ı 8799 (11/PNC-000917)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e seis deputados/as máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado para que proceda á redución do IVE
dos salóns de peiteado do actual 21 % a un 10 % e sobre o apoio necesario que se lle debe dar
para garantir a supervivencia deste sector e dos postos de traballo que manteñen nun momento
de especial necesidade por mor da crise da covid-19
38841

Aprobación por unanimidade sen modiﬁcacións

ı 9233 (11/PNC-000964)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e dous deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co cumprimento das medidas de prevención da covid-19 polas grandes cadeas de alimentación
38841

Rexeitamento da iniciativa

ı 6413 (11/PNC-000762)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e dous deputados/as máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun plan de turismo no medio rural

ı 8974 (11/PNC-000936)

38842

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e dous deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para garantir a continuidade da planta de Alu Ibérica da Coruña e as actuacións que debe levar a cabo en relación coa
38842
xestión da compañía en materia laboral
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1.4. Procedementos de información

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

ı 10621 (11/PRE-002741)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Seco García, Martín
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas no ano
2020 pola Consellería do Medio Rural ou calquera ente instrumental dependente dela ao Concello
de Santiso
38851

ı 10622 (11/PRE-002742)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Seco García, Martín
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas no ano
2020 pola Consellería do Medio Rural ou calquera ente instrumental dependente dela ao Concello
38852
de Boimorto

ı 10623 (11/PRE-002743)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Seco García, Martín
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas no ano
2020 pola Consellería do Medio Rural ou calquera ente instrumental dependente dela ao Concello
de Toques
38853

ı 10624 (11/PRE-002744)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Seco García, Martín
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas no ano
2020 pola Consellería do Medio Rural ou calquera ente instrumental dependente dela ao Concello
de Frades
38854
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ı 10627 (11/PRE-002745)

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 rehabilita38855
ción, aluguer e mellora do acceso á vivenda 2015-2020, ou Plan Rehavita

ı 10638 (11/PRE-002746)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre o número de expedientes afectados polo retraso nos pagos das libranzas de dependencia
38860
en cada provincia e as medidas previstas para que os retrasos non se volvan a producir
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ı 10648 (11/PRE-002747)

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 38863

ı 10649 (11/PRE-002748)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Abegondo no exercicio 2020
38866

ı 10650 (11/PRE-002749)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
38867
ao concello de Abegondo no exercicio 2020

ı 10651 (11/PRE-002750)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Bergondo no exercicio 2020
38868

ı 10652 (11/PRE-002751)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
38869
ao concello de Betanzos no exercicio 2020
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ı 10653 (11/PRE-002752)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
38870
ao concello de Aranga no exercicio 2020
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ı 10654 (11/PRE-002753)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
38871
ao concello de Oza-Cesuras no exercicio 2020

ı 10655 (11/PRE-002754)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Miño no exercicio 2020
38872

ı 10656 (11/PRE-002755)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Paderne no exercicio 2020
38873

ı 10657 (11/PRE-002756)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Curtis no exercicio 2020
38874

ı 10658 (11/PRE-002757)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
38875
ao concello de Coirós no exercicio 2020

ı 10659 (11/PRE-002758)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
38876
ao concello de Arzúa no exercicio 2020
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ı 10660 (11/PRE-002759)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
38877
ao concello de Sobrado dos Monxes no exercicio 2020

ı 10661 (11/PRE-002760)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Melide no exercicio 2020
38878

ı 10662 (11/PRE-002761)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Santiso no exercicio 2020
38879

ı 10663 (11/PRE-002762)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Boimorto no exercicio 2020
38880

ı 10664 (11/PRE-002763)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
38881
ao concello de Toques no exercicio 2020

ı 10665 (11/PRE-002764)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
38882
ao concello de Frades no exercicio 2020
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ı 10745 (11/PRE-002765)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a diversiﬁcación de actividades en NAVANTIA RÍA DE FERROL

38883

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

38885

ı 10750 (11/PRE-002766)
ı 10756 (11/PRE-002767)

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
38889

ı 10759 (11/PRE-002768)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Cerceda no exercicio
2020
38893

ı 10760 (11/PRE-002769)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Abegondo no exercicio
2020
38894

ı 10761 (11/PRE-002770)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Bergondo no exercicio
38895
2020

ı 10762 (11/PRE-002771)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Betanzos no exercicio
38896
2020
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ı 10763 (11/PRE-002772)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Aranga no exercicio
38897
2020

ı 10764 (11/PRE-002773)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Oza-Cesuras no exercicio 2020
38898

ı 10765 (11/PRE-002774)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Miño no exercicio
2020
38899

ı 10766 (11/PRE-002775)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Paderne no exercicio
2020
38900

ı 10767 (11/PRE-002776)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Curtis no exercicio
38901
2020

ı 10768 (11/PRE-002777)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Coirós no exercicio
38902
2020
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ı 10769 (11/PRE-002778)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Arzúa no exercicio
38903
2020

ı 10770 (11/PRE-002779)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Sobrado dos Monxes
no exercicio 2020
38904

ı 10771 (11/PRE-002780)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Melide no exercicio
2020
38905

ı 10772 (11/PRE-002781)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Santiso no exercicio
2020
38906

ı 10773 (11/PRE-002782)
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Boimorto no exercicio
38907
2020

ı 10774 (11/PRE-002783)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Toques no exercicio
38908
2020
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ı 10775 (11/PRE-002784)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Frades no exercicio
38909
2020

ı 10778 (11/PRE-002785)

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
38910
20 de decembro de 2020

ı 10785 (11/PRE-002786)

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 coa labor de control e
38913
vixilancia da execución da obra do complexo hospitalario Gran Montecelo

ı 10790 (11/PRE-002787)

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
reducción das contías por danos causados pola fauna silvestre con respecto ao 2020
38915

ı 10796 (11/PRE-002788)

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
38917

Admisión da solicitude, asignación a Comisión e publicación do acordo

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 6184 (11/PRE-000734)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre as razóns da demora e as previsións da Consellería de Política Social respecto da atención
da solicitude de xuntanza formulada polos traballadores do Consorcio Galego de Benestar para
38919
solucionar a situación laboral na que se atopan
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A Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na súa sesión do 17 de febreiro de 2021,
adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIóN 6ª, INDUSTRIA, ENERxíA, COMERCIO E TURISMO

Aprobación sen modiﬁcacións

- 8799 (11/PNC-000917)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e seis deputados/as máis
Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno do Estado para que proceda á redución do IVE
dos salóns de peiteado do actual 21 % a un 10 % e sobre o apoio necesario que se lle debe dar
para garantir a supervivencia deste sector e dos postos de traballo que manteñen nun momento
de especial necesidade por mor da crise da covid-19
BOPG nº 82, do 26.01.2021
Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións por 10 votos a favor, 0 votos en contra
e 2 abstencións.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar o Goberno do Estado a redución do
IVE dos salóns de peiteado, pasando do actual 21 % a un 10 %, dando o apoio necesario para garantir a supervivencia deste sector e dos postos de traballo que manteñen, nun momento de especial necesidade por mor da crise da covid-19.»

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Aprobación por unanimidade sen modiﬁcacións
- 9233 (11/PNC-000964)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e dous deputados/as máis
Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co cumprimento das medidas de prevención da covid-19 polas grandes cadeas de alimentación
BOPG nº 88, do 03.02.2021
Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións pola unanimidade dos 12 deputados e
deputadas presentes.
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O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a actuar vixiando o cumprimento das medidas preventivas establecidas por parte das grandes cadeas de alimentación, co obxectivo de evitar os contaxios das traballadoras e da clientela.»
Rexeitamento da iniciativa
- 6413 (11/PNC-000762)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e dous deputados/as máis
Sobre a elaboración polo Goberno galego dun plan de turismo no medio rural
BOPG nº 66, do 22.12.2020
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 8974 (11/PNC-000936)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e dous deputados/as máis
Sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central para garantir a continuidade da planta de Alu Ibérica da Coruña e as actuacións que debe levar a cabo en relación coa
xestión da compañía en materia laboral
BOPG nº 88, do 03.02.2021
Sométese a votación e resulta rexeitada por 3 votos a favor, 7 votos en contra e 2 abstencións.
Santiago de Compostela, 17 de febreiro de 2021
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 16 de febreiro de 2021, adoptou os seguintes acordos:

1.4. Procedementos de información

1.4.4. Preguntas
1.4.4.3. Preguntas para resposta por escrito

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Admisión a trámite e publicación

- 10621 (11/PRE-002741)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Seco García, Martín
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas no ano
2020 pola Consellería do Medio Rural ou calquera ente instrumental dependente dela ao Concello
de Santiso
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- 10622 (11/PRE-002742)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Seco García, Martín
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas no ano
2020 pola Consellería do Medio Rural ou calquera ente instrumental dependente dela ao Concello
de Boimorto
- 10623 (11/PRE-002743)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Seco García, Martín
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas no ano
2020 pola Consellería do Medio Rural ou calquera ente instrumental dependente dela ao Concello
de Toques
- 10624 (11/PRE-002744)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Seco García, Martín
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas no ano
2020 pola Consellería do Medio Rural ou calquera ente instrumental dependente dela ao Concello
de Frades
- 10627 (11/PRE-002745)
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, aluguer e mellora do acceso á vivenda 2015-2020, ou Plan Rehavita
- 10638 (11/PRE-002746)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre o número de expedientes afectados polo retraso nos pagos das libranzas de dependencia
en cada provincia e as medidas previstas para que os retrasos non se volvan a producir

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 10648 (11/PRE-002747)
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
- 10649 (11/PRE-002748)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Abegondo no exercicio 2020
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- 10650 (11/PRE-002749)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Abegondo no exercicio 2020
- 10651 (11/PRE-002750)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Bergondo no exercicio 2020
- 10652 (11/PRE-002751)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Betanzos no exercicio 2020
- 10653 (11/PRE-002752)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Aranga no exercicio 2020

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
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- 10654 (11/PRE-002753)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Oza-Cesuras no exercicio 2020
- 10655 (11/PRE-002754)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Miño no exercicio 2020
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- 10656 (11/PRE-002755)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Paderne no exercicio 2020
- 10657 (11/PRE-002756)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Curtis no exercicio 2020
- 10658 (11/PRE-002757)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Coirós no exercicio 2020
- 10659 (11/PRE-002758)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Arzúa no exercicio 2020

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 10660 (11/PRE-002759)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Sobrado dos Monxes no exercicio 2020
- 10661 (11/PRE-002760)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Melide no exercicio 2020
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- 10662 (11/PRE-002761)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Santiso no exercicio 2020
- 10663 (11/PRE-002762)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Boimorto no exercicio 2020
- 10664 (11/PRE-002763)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Toques no exercicio 2020
- 10665 (11/PRE-002764)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Vicepresidencia primeira e Consellería
de Infraestruturas e Mobilidade, ou de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría
ao concello de Frades no exercicio 2020

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
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- 10745 (11/PRE-002765)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a diversiﬁcación de actividades en NAVANTIA RÍA DE FERROL
- 10750 (11/PRE-002766)
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
- 10756 (11/PRE-002767)
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
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- 10759 (11/PRE-002768)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Cerceda no exercicio
2020
- 10760 (11/PRE-002769)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Abegondo no exercicio
2020
- 10761 (11/PRE-002770)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Bergondo no exercicio
2020
- 10762 (11/PRE-002771)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Betanzos no exercicio
2020

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 10763 (11/PRE-002772)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Aranga no exercicio
2020
- 10764 (11/PRE-002773)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Oza-Cesuras no exercicio 2020
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- 10765 (11/PRE-002774)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Miño no exercicio
2020
- 10766 (11/PRE-002775)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Paderne no exercicio
2020
- 10767 (11/PRE-002776)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Curtis no exercicio
2020
- 10768 (11/PRE-002777)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Coirós no exercicio
2020
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- 10769 (11/PRE-002778)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Arzúa no exercicio
2020
- 10770 (11/PRE-002779)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Sobrado dos Monxes
no exercicio 2020
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- 10771 (11/PRE-002780)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Melide no exercicio
2020
- 10772 (11/PRE-002781)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Santiso no exercicio
2020
- 10773 (11/PRE-002782)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Boimorto no exercicio
2020
- 10774 (11/PRE-002783)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Toques no exercicio
2020
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- 10775 (11/PRE-002784)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo, con expresión
do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola Consellería de Emprego e Igualdade, ou
de calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Frades no exercicio
2020
- 10778 (11/PRE-002785)
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
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- 10785 (11/PRE-002786)
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 coa labor de control e
vixilancia da execución da obra do complexo hospitalario Gran Montecelo
- 10790 (11/PRE-002787)
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
reducción das contías por danos causados pola fauna silvestre con respecto ao 2020
- 10796 (11/PRE-002788)
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

Admisión da solicitude, asignación a Comisión e publicación do acordo
- 6184 (11/PRE-000734)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre as razóns da demora e as previsións da Consellería de Política Social respecto da atención
da solicitude de xuntanza formulada polos traballadores do Consorcio Galego de Benestar para
solucionar a situación laboral na que se atopan
BOPG nº 63, do 16.12.2020
A Mesa acorda a súa reconversión, solicitada no doc. núm. 10172, en pregunta con resposta oral
na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
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Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2021
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 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 escrita.
Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Consellería do Medio Rural, ou de calquera ente instrumental dependente da dita
consellaría ao concello de Santiso no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 10 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/02/2021 17:39:25
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Martín Seco García na data 10/02/2021 17:39:41
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 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 escrita.
Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Consellería do Medio Rural, ou de calquera ente instrumental dependente da dita
consellaría ao concello de Boimorto no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 10 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/02/2021 17:38:39
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Martín Seco García na data 10/02/2021 17:38:52
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 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 escrita.
Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Consellería do Medio Rural, ou de calquera ente instrumental dependente da dita
consellaría ao concello de Toques no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 10 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/02/2021 17:36:50
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 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 escrita.
Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Consellería do Medio Rural, ou de calquera ente instrumental dependente da dita
consellaría ao concello de Frades no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 10 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 10/02/2021 17:37:53
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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 escrita,
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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REXISTROUcXR202TT0
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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 escrita:
. Cal foi o número de vivendas adxudicadas por anualidade entre o 2015 e 2020
de Protección Oficial de Promoción Pública en réxime de compra?

2
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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:

Xosé Luis Bará Torres na data 10/02/2021 18:17:29
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Alexandra Fernández Gómez na data 10/02/2021 18:17:33
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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 escrita.
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.
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.
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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
circunstancias, que non só precisan dun familiar como coidador senón que o
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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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:
Marina Ortega Otero na data 10/02/2021 18:38:32
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Julio Torrado Quintela na data 10/02/2021 18:38:43
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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 por
escrito.
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.

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTROMQk4MIRQX5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

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 a súa resposta escrita:
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 12:25:56
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 12:26:05

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTROMQk4MIRQX5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Martín Seco García na data 11/02/2021 12:26:17
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Patricia Otero Rodríguez, deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Vicepresidencia primeira e Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ou de
calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de
Abegondo no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 12:23:30

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTRORkGpShO2w9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Patricia Otero Rodríguez na data 11/02/2021 12:23:43
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Patricia Otero Rodríguez, deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Vicepresidencia primeira e Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ou de
calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de
Abegondo no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 12:23:30

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTROBLkYuwjq57
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Patricia Otero Rodríguez na data 11/02/2021 12:23:43
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Patricia Otero Rodríguez, deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Vicepresidencia primeira e Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ou de
calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de
Bergondo no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 12:24:40

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTROCnvA5VS7Q4
Verificación:
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Patricia Otero Rodríguez na data 11/02/2021 12:24:54
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Patricia Otero Rodríguez, deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Vicepresidencia primeira e Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ou de
calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de
Betanzos no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 12:25:12

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTROHkhaJZX727
Verificación:
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Patricia Otero Rodríguez na data 11/02/2021 12:25:28
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Patricia Otero Rodríguez, deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Vicepresidencia primeira e Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ou de
calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Aranga
no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 12:25:47

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTROFZuCV631z5
Verificación:
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Patricia Otero Rodríguez na data 11/02/2021 12:26:02
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Patricia Otero Rodríguez, deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Vicepresidencia primeira e Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ou de
calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de OzaCesuras no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 12:26:19

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTROQPp6dnLTq9
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Patricia Otero Rodríguez na data 11/02/2021 12:26:32
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Patricia Otero Rodríguez, deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Vicepresidencia primeira e Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ou de
calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Miño no
exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 12:26:51

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTRO8J5eG31z99
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Patricia Otero Rodríguez na data 11/02/2021 12:27:03
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Patricia Otero Rodríguez, deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Vicepresidencia primeira e Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ou de
calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Paderne
no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 12:27:21

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTROdVkwg7lob9
Verificación:
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Patricia Otero Rodríguez na data 11/02/2021 12:27:35
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Patricia Otero Rodríguez, deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Vicepresidencia primeira e Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ou de
calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Curtis
no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 12:27:52

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTROzM9Ez2mQ29
Verificación:
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Patricia Otero Rodríguez na data 11/02/2021 12:28:05

38874

Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Patricia Otero Rodríguez, deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Vicepresidencia primeira e Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ou de
calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Coirós
no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 12:28:22

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTROTZ0O5UyIk6
Verificación:
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Patricia Otero Rodríguez na data 11/02/2021 12:28:35
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Patricia Otero Rodríguez, deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Vicepresidencia primeira e Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ou de
calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Arzúa
no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 12:28:53

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTROKqn8jOOHb6
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Patricia Otero Rodríguez na data 11/02/2021 12:29:07
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Patricia Otero Rodríguez, deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Vicepresidencia primeira e Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ou de
calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Sobrado
dos Monxes no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 12:29:29

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTROjtLaNEJez7
Verificación:
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Patricia Otero Rodríguez na data 11/02/2021 12:29:43
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Patricia Otero Rodríguez, deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Vicepresidencia primeira e Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ou de
calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Melide
no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 12:30:00

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTROIp0lkaPBR6
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Patricia Otero Rodríguez na data 11/02/2021 12:30:14
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Patricia Otero Rodríguez, deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Vicepresidencia primeira e Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ou de
calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Santiso
no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 12:30:30

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTROiTBRRu0nc0
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Patricia Otero Rodríguez na data 11/02/2021 12:30:44
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Patricia Otero Rodríguez, deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Vicepresidencia primeira e Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ou de
calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de
Boimorto no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 12:31:01

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
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Patricia Otero Rodríguez na data 11/02/2021 12:31:14
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Patricia Otero Rodríguez, deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Vicepresidencia primeira e Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ou de
calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Toques
no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 12:31:30

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTRO2MQyO4Jyy5
Verificación:
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Patricia Otero Rodríguez na data 11/02/2021 12:31:45
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Patricia Otero Rodríguez, deputadas
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta escrita.

Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Vicepresidencia primeira e Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ou de
calquera ente instrumental dependente da dita consellaría ao concello de Frades
no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 12:22:37

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTRO2gYY5W5N33
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Patricia Otero Rodríguez na data 11/02/2021 12:22:54
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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 escrita, 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: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTROecEenHyRQ8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

executar por parte da Xunta os anteditos acordos.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
Que xestións realizou a Xunta para executar estes acordos?
Cal foi a resposta dada polo goberno central?

1

38883

OFICINA PARLAMENTAR

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

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: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTROecEenHyRQ8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Pérez López na data 11/02/2021 16:52:08

María do Carme González Iglesias na data 11/02/2021 16:52:12

Ramón Fernández Alfonzo na data 11/02/2021 16:52:22

2

38884

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
escrita, 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: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTRONPH5c0JXR7
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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OFICINA PARLAMENTAR
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•

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
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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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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. 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
Deputadas do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 11/02/2021 16:52:19

María Montserrat Prado Cores na data 11/02/2021 16:52:25
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Olalla Rodil Fernández na data 11/02/2021 16:52:30
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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 escrita, 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 escrita:
. É coñecedora a Xunta de Galiza dos datos reais sobre a incidencia da
COVID19 nas residencias DOMUS VI?
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. Como explica que os datos que se comunican oficialmente non sexan os que en
realidade existen?
. Ten coñecemento a autoridade laboral das denuncias presentadas pola
representación legal do persoal das residencias? Sabe en que situación están esas
denuncias?
2
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. 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?
. 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
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evidencia falta de controis internos sobre a calidade da prestación do servizo?

Santiago de Compostela, 11 de febreiro de 2021
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Asdo.: Ramón Fernández Alfonzo
Iria Carreira Pazos
Olalla Rodil Fernández
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 11/02/2021 17:18:59

Iria Carreira Pazos na data 11/02/2021 17:19:02

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTROPYsIz1s6R1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ramón Fernández Alfonzo na data 11/02/2021 17:19:16
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Carmen Rodríguez Dacosta, 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 escrita.
Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Consellería de Emprego e Igualdade, ou de calquera ente instrumental
dependente da dita consellaría ao concello de Cerceda no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 17:16:16
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María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 11/02/2021 17:16:28
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Carmen Rodríguez Dacosta, 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 escrita.
Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Consellería de Emprego e Igualdade, ou de calquera ente instrumental
dependente da dita consellaría ao concello Abegondo no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 17:16:46
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Carmen Rodríguez Dacosta, 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 escrita.
Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Consellería de Emprego e Igualdade, ou de calquera ente instrumental
dependente da dita consellaría ao concello Bergondo no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 17:17:28
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Carmen Rodríguez Dacosta, 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 escrita.
Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Consellería de Emprego e Igualdade, ou de calquera ente instrumental
dependente da dita consellaría ao concello de Betanzos no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 17:23:04
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Carmen Rodríguez Dacosta, 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 escrita.
Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Consellería de Emprego e Igualdade, ou de calquera ente instrumental
dependente da dita consellaría ao concello de Aranga no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 10 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 17:23:43
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Carmen Rodríguez Dacosta, 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 escrita.
Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Consellería de Emprego e Igualdade, ou de calquera ente instrumental
dependente da dita consellaría ao concello de Oza-Cesuras no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 10 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 17:24:16

CSV: BOPGDSPG9Eq6ObN6o5
REXISTROVCZOika8S9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 11/02/2021 17:24:29
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Carmen Rodríguez Dacosta, 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 escrita.
Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Consellería de Emprego e Igualdade, ou de calquera ente instrumental
dependente da dita consellaría ao concello de Miño no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 17:24:51
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Carmen Rodríguez Dacosta, 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 escrita.
Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Consellería de Emprego e Igualdade, ou de calquera ente instrumental
dependente da dita consellaría ao concello de Paderne no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 17:25:28
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María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 11/02/2021 17:25:39

38900

Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Carmen Rodríguez Dacosta, 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 escrita.
Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Consellería de Emprego e Igualdade, ou de calquera ente instrumental
dependente da dita consellaría ao concello de Curtis no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 17:25:57
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38901

Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Carmen Rodríguez Dacosta, 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 escrita.
Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Consellería de Emprego e Igualdade, ou de calquera ente instrumental
dependente da dita consellaría ao concello de Coirós no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 17:26:33
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Carmen Rodríguez Dacosta, 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 escrita.
Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Consellería de Emprego e Igualdade, ou de calquera ente instrumental
dependente da dita consellaría ao concello de Arzúa no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 17:27:04
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María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 11/02/2021 17:27:20
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Carmen Rodríguez Dacosta, 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 escrita.
Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Consellería de Emprego e Igualdade, ou de calquera ente instrumental
dependente da dita consellaría ao concello de Sobrado dos Monxes no exercicio
2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 17:27:38
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Carmen Rodríguez Dacosta, 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 escrita.
Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Consellería de Emprego e Igualdade, ou de calquera ente instrumental
dependente da dita consellaría ao concello de Melide no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 17:28:22
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Carmen Rodríguez Dacosta, 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 escrita.
Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Consellería de Emprego e Igualdade, ou de calquera ente instrumental
dependente da dita consellaría ao concello de Santiso no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 17:28:57
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Carmen Rodríguez Dacosta, 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 escrita.
Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Consellería de Emprego e Igualdade, ou de calquera ente instrumental
dependente da dita consellaría ao concello de Boimorto no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 17:29:35
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Carmen Rodríguez Dacosta, 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 escrita.
Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Consellería de Emprego e Igualdade, ou de calquera ente instrumental
dependente da dita consellaría ao concello de Toques no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 17:30:05
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Carmen Rodríguez Dacosta, 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 escrita.
Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e a contía de cada unha delas, outorgadas pola
Consellería de Emprego e Igualdade, ou de calquera ente instrumental
dependente da dita consellaría ao concello de Frades no exercicio 2020?

Pazo do Parlamento, 11 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/02/2021 17:15:22
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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 escrita.
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, simples 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 solicitan en
resposta escrita contestación ás 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

Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 11/02/2021 13:30:06
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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 por escrito.
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
cumpra cunha funcionalidade eficiente para poder prestar un servicio sanitario
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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coa calidade que a cidadanía merece.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
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 17:15:42
Julio Torrado Quintela na data 11/02/2021 17:15:48
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Marina Ortega Otero na data 11/02/2021 17:15:58
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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 escrita.
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.
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
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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 solicitan en resposta
escrita contestación ás seguintes preguntas:
1ª) Cando teñen previsto desenvolver o Plan de xestión do xabaril pedido por
unanimidade dos grupos parlamentarios en novembro de 2020?
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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 16:40:33
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 11/02/2021 16:40:47
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Pablo Arangüena Fernández na data 11/02/2021 16:46:13
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán e Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
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
establecementos comerciais de venda polo miúdo de produtos hixiénicos, de
limpeza e desinfección.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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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 a súa resposta escrita:
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 18:19:01
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Martín Seco García na data 11/02/2021 18:19:06
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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 157 do Regulamento da Cámara,
solicitan a esa Mesa se proceda á recualificación da seguinte iniciativa e sexa
incluída na orde do día da próxima sesión da Comisión competente, ante a falta
de resposta da Xunta de Galicia no prazo establecido regulamentariamente:

Doc. núm. 6184, sobre as razóns da demora e as previsións da Consellería de
Política Social respecto da atención da solicitude de xuntanza formulada polos
traballadores do Consorcio Galego de Benestar para solucionar a situación laboral
na que se atopan.

Pazo do Parlamento, 8 de febreiro de 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 08/02/2021 10:03:56
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Julio Torrado Quintela na data 08/02/2021 10:04:05
Marina Ortega Otero na data 08/02/2021 10:04:12
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