Asinado dixitalmente por:
REXISTRO ELECTRÓNICO
Data: 10/03/2021 12:45:04
Razón: Rexistro electrónico
Localización: Parlamento de Galicia

BOLETÍN OFICIAL DO
PARLAMENTO DE GALICIA
XI lexislatura
Número 108
10 de marzo de 2021

CSV: BOPGDSPGOYBdlWbFo6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Fascículo 2

XI lexislatura. Número 108. 10 de marzo de 2021

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

SUMARIO
1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.5. Proposicións de lei de iniciativa popular

Admisión a trámite e constitución da comisión promotora

ı 11611 (11/PPLI-000001)

Comisión promotora
Proposición de lei de iniciativa popular para a extraordinaria consolidación de emprego e adquisición de ﬁxeza do persoal en fraude ao servizo do sector público autonómico galego
43543

1.4. Procedementos de información

1.4.2. Solicitudes de comparecencia
1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

Admisión a trámite, traslado á Mesa da comisión e publicación

ı 11994 (11/CPC-000020)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Da directora Xeral de Relacións Laborais, por petición propia, para dar conta das actuacións levadas
a cabo pola Dirección Xeral de Relacións Laborais na xestión dos expedientes de regulación tem43551
poral de emprego (ERTE) desde o inicio da crise sociosanitaria da covid-19

1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en comisión

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

CSV: BOPGDSPGOYBdlWbFo6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 12194 (11/POC-002103)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a realización das actuacións precisas para mellorar as condicións laborais e salariais do persoal do Sergas.
43553

ı 12264 (11/POC-002113)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia diante das novas variantes da covid-19.
43557

43536
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Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

ı 11813 (11/POC-002055)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á encomenda ao Consello Económico e Social de
Galicia da elaboración dun informe respecto da situación do comercio, así como as súas recomen43561
dacións para a superación da actual crise

ı 11817 (11/POC-002056)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre as medidas de desescalada interna adoptadas na terceira onda da pandemia no servizo de
reanimación-covid do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense e as actuacións previstas
para evitar no futuro o seu impacto para o persoal de enfermaría
43563

ı 11821 (11/POC-002057)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre o proceso de elaboración do proxecto de comarcalización do Servizo municipal de Extinción
de Incendios e Salvamento de Ourense, así como as previsións para o futuro
43567

ı 11826 (11/POC-002058)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da adopción das medidas necesarias para garantir
unha oferta de prazas nos másteres de profesorado nas universidades galegas acorde coas necesidades de Galicia
43570

ı 11833 (11/POC-002059)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á encomenda ao Consello Económico e Social de
Galicia dun informe respecto da situación da hostalaría na comunidade autónoma
43575
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ı 11834 (11/POC-002060)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á encomenda ao Consello Económico e Social de
Galicia dun informe respecto da situación da hostalaría na comunidade autónoma
43578

ı 11841 (11/POC-002061)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a prazo previsto polo Goberno galego para a formalización do cambio do concello da Pobra
43581
de Trives para o xeodestino Ribeira Sacra
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ı 11846 (11/POC-002062)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Abelairas Rodríguez, María Isaura e 3 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para impedir a renovación polo Concello de Vigo da iluminación
do monte da Guía, así como as súas intencións respecto da consideración do novo proxecto que
43583
lle remite o Concello para ese ﬁn

ı 11861 (11/POC-002064)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para prestar unha atención sanitaria digna no
Centro de Saúde de Cerdedo
43585

ı 11866 (11/POC-002065)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre a área protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, entre os concellos de Vimianzo e Laxe
43588

ı 11922 (11/POC-002067)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia para frear a deslocalización dos servizos
das empresas eléctricas en Galicia en xeral, e en particular dos servizos de Naturgy na Coruña
43593

ı 11934 (11/POC-002068)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a seguridade viaria da estrada AC-550 ao seu paso polo concello de Noia

ı 11942 (11/POC-002069)

43597

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do establecemento dunha canle de axudas para
os traballadores e pequenas empresas da industria auxiliar naval da área da ría de Vigo
43601
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ı 11968 (11/POC-002070)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 3 máis
Sobre a planiﬁcación de dous proxectos eólicos na contorna da paisaxe protexida dos Penedos de
Pasarela e Traba
43603

ı 11971 (11/POC-002071)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da ampliación do IES Pedras Rubias, no concello
43609
de Salceda de Caselas, e a implantación nel dos estudos postobrigatorios
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ı 11984 (11/POC-002072)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre a situación da empresa Xeal (antiga Ferroatlántica) en Cee e Dumbría e as actuacións previstas polo Goberno galego ao respecto
43612

ı 11990 (11/POC-002073)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a actualización e o funcionamento do programa de xestión procesual Minerva e o uso da lingua galega na Administración de xustiza
43616

ı 12024 (11/POC-002074)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 4 máis
Sobre as pretensións do Goberno galego de cambiar a data e o lugar da entrega das medallas Emilia
43620
Pardo Bazán

ı 12025 (11/POC-002075)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 4 máis
Sobre as pretensións do Goberno galego de cambiar a data e o lugar da entrega das medallas Emilia
Pardo Bazán
43623

ı 12029 (11/POC-002076)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación co Plan integral para a danza de Galicia

ı 12034 (11/POC-002077)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o desenvolvemento do proceso de vacinación contra a covid-19 en Galicia

ı 12040 (11/POC-002078)

43626

43628
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Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en relación cos efectos da pandemia no mercado
43631
laboral de Galicia

ı 12047 (11/POC-002079)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do Informe da Comisión de Pesca do Parlamento Europeo sobre o impacto na pesca do lixo mariño e sobre as emendas que se lle presentaron
43634

43539
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ı 12051 (11/POC-002080)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación co desenvolvemento do Plan galego de vacinación
contra a covid-19
43637

ı 12064 (11/POC-002081)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas polo Goberno galego en relación coa execución das
obras de reparación de servizos e ﬁrme na rúa Marcelo Macías, de Ourense
43640

ı 12073 (11/POC-002082)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación co impacto das medidas de preven43644
ción da covid-19 nas persoas maiores residentes en centros asistenciais

ı 12077 (11/POC-002083)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á encomenda ao Consello Económico e Social de
Galicia da elaboración dun informe respecto da situación do comercio, así como sobre as súas recomendacións para que poida saír da crise
43646

ı 12081 (11/POC-002084)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da execución, no ano 2021, das obras da rotonda
43649
de Elduayen, no concello de Gondomar

ı 12084 (11/POC-002085)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre as medidas inseridas no Plan de intervención psicosocial para o apoio e a atención ao persoal
do Sergas na pandemia da covid-19, e as actuacións previstas para o seu desenvolvemento
43652
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ı 12086 (11/POC-002086)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre os resultados do procedemento de acceso aos graos I a IV da carreira profesional no Sergas
correspondente ao ano 2020
43655

ı 12095 (11/POC-002087)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 3 máis
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Sobre a xestión da Xunta de Galicia en relación co impacto económico da pandemia da covid-19 na
43658
área metropolitana da Coruña

ı 12096 (11/POC-002088)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 3 máis
Sobre a xestión da Xunta de Galicia en relación co impacto económico da pandemia da covid-19 na
43661
área metropolitana da Coruña

ı 12100 (11/POC-002089)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a valoración que fai e as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego en relación
coa situación do sector naval
43664

ı 12106 (11/POC-002090)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a sociedade público-privada anunciada pola Xunta de Galicia para impulsar novos proxectos
43669
tractores para os fondos europeos de reactivación económica

ı 12112 (11/POC-002091)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que vai impulsar o Goberno galego ante o incremento dos abusos bancarios
contra as persoas consumidoras e a deterioración dos servizos ﬁnanceiros en Galicia
43673

ı 12120 (11/POC-002092)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que vai impulsar a Xunta de Galicia ante o proceso de despedimentos e o peche
de oﬁcinas do Banco Santander en Galicia
43678

ı 12128 (11/POC-002094)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre o impacto da covid-19 no sector turístico e as medidas que vai adoptar o Goberno galego
43683
para reverter a súa situación

ı 12132 (11/POC-002095)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a inclusión das persoas dependentes (grao II) no plan
43688
de vacinación fronte á covid-19
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ı 12138 (11/POC-002096)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 4 máis
Sobre as deﬁciencias detectadas e informadas polos técnicos municipais na execución das obras
de acondicionamento da rúa Marcelo Macías, de Ourense
43691

ı 12142 (11/POC-002097)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
Sobre as intencións da Xunta de Galicia respecto do impulso do uso do software libre en todas as
áreas e dependencias da súa competencia
43694

ı 12151 (11/POC-002098)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as medidas previstas pola Consellería do Mar para afrontar a mortaldade de bivalvos na zona
43697
dos Lombos do Ulla e zonas próximas da ría de Arousa

ı 12155 (11/POC-002099)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e Ríos Santomé, Paulo
Sobre as modiﬁcacións introducidas na liña de autobús entre A Coruña e Ferrol, correspondente
ao servizo de transporte público para persoas traballadoras e funcionarias
43700

ı 12158 (11/POC-002100)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa convocatoria e tramitación de axudas econó43703
micas para empresas con problemas derivados da covid-19
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 9 de marzo de 2021, adoptou o seguinte acordo:

1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.5. Proposicións de lei de iniciativa popular

Admisión a trámite e constitución da comisión promotora
- 11611 (11/PPLI-000001)
Comisión promotora
Proposición de lei de iniciativa popular para a extraordinaria consolidación de emprego e adquisición de ﬁxeza do persoal en fraude ao servizo do sector público autonómico galego
A Mesa adopta o seguinte acordo:
1º. Admitir a trámite a Proposición de lei de iniciativa lexislativa popular para a extraordinaria consolidación de emprego e adquisición de ﬁxeza do persoal en fraude ao servizo do sector público
autonómico galego.
2º. Declarar constituída a comisión promotora, na que ﬁgura a persoa que a representará para os
efectos de comunicacións.
3º. Notiﬁcar este acordo á comisión promotora e mais á Xunta Electoral de Galicia, para os efectos
previstos nos artigos 7 e 8 da Lei 7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de Galicia.
4º. Dispoñer a publicación deste acordo no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2021
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 9 de marzo de 2021, adoptou os seguintes acordos:
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1.4. Procedementos de información

1.4.2. Solicitudes de comparecencia
1.4.2.2. Solicitudes de comparecencia en Comisión

Admisión a trámite, traslado á Mesa da comisión e publicación

- 11994 (11/CPC-000020)
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
Da directora Xeral de Relacións Laborais, por petición propia, para dar conta das actuacións levadas

43543
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a cabo pola Dirección Xeral de Relacións Laborais na xestión dos expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE) desde o inicio da crise sociosanitaria da covid-19
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

1.4.4. Preguntas
1.4.4.2. Preguntas orais en comisión

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a comisión e publicación
- 12194 (11/POC-002103)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a realización das actuacións precisas para mellorar as condicións laborais e salariais do persoal do Sergas.
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 12264 (11/POC-002113)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galicia diante das novas variantes da covid-19.
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 11813 (11/POC-002055)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á encomenda ao Consello Económico e Social de
Galicia da elaboración dun informe respecto da situación do comercio, así como as súas recomendacións para a superación da actual crise
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
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- 11817 (11/POC-002056)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre as medidas de desescalada interna adoptadas na terceira onda da pandemia no servizo de
reanimación-covid do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense e as actuacións previstas
para evitar no futuro o seu impacto para o persoal de enfermaría
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 11821 (11/POC-002057)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre o proceso de elaboración do proxecto de comarcalización do Servizo municipal de Extinción
de Incendios e Salvamento de Ourense, así como as previsións para o futuro
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

43544
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- 11826 (11/POC-002058)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da adopción das medidas necesarias para garantir
unha oferta de prazas nos másteres de profesorado nas universidades galegas acorde coas necesidades de Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 11833 (11/POC-002059)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á encomenda ao Consello Económico e Social de
Galicia dun informe respecto da situación da hostalaría na comunidade autónoma
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 11834 (11/POC-002060)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á encomenda ao Consello Económico e Social de
Galicia dun informe respecto da situación da hostalaría na comunidade autónoma
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 11841 (11/POC-002061)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre a prazo previsto polo Goberno galego para a formalización do cambio do concello da Pobra
de Trives para o xeodestino Ribeira Sacra
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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- 11846 (11/POC-002062)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Abelairas Rodríguez, María Isaura e 3 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para impedir a renovación polo Concello de Vigo da iluminación
do monte da Guía, así como as súas intencións respecto da consideración do novo proxecto que
lle remite o Concello para ese ﬁn
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 11861 (11/POC-002064)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para prestar unha atención sanitaria digna no
Centro de Saúde de Cerdedo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 11866 (11/POC-002065)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e 2 máis

43545
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Sobre a área protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, entre os concellos de Vimianzo e Laxe
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 11922 (11/POC-002067)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 3 máis
Sobre as actuacións que vai levar a cabo a Xunta de Galicia para frear a deslocalización dos servizos
das empresas eléctricas en Galicia en xeral, e en particular dos servizos de Naturgy na Coruña
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 11934 (11/POC-002068)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a seguridade viaria da estrada AC-550 ao seu paso polo concello de Noia
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 11942 (11/POC-002069)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do establecemento dunha canle de axudas para
os traballadores e pequenas empresas da industria auxiliar naval da área da ría de Vigo
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 11968 (11/POC-002070)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 3 máis
Sobre a planiﬁcación de dous proxectos eólicos na contorna da paisaxe protexida dos Penedos de
Pasarela e Traba
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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- 11971 (11/POC-002071)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da ampliación do IES Pedras Rubias, no concello
de Salceda de Caselas, e a implantación nel dos estudos postobrigatorios
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 11984 (11/POC-002072)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre a situación da empresa Xeal (antiga Ferroatlántica) en Cee e Dumbría e as actuacións previstas polo Goberno galego ao respecto
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 11990 (11/POC-002073)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
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Sobre a actualización e o funcionamento do programa de xestión procesual Minerva e o uso da lingua galega na Administración de xustiza
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 12024 (11/POC-002074)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 4 máis
Sobre as pretensións do Goberno galego de cambiar a data e o lugar da entrega das medallas Emilia
Pardo Bazán
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 12025 (11/POC-002075)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e 4 máis
Sobre as pretensións do Goberno galego de cambiar a data e o lugar da entrega das medallas Emilia
Pardo Bazán
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 12029 (11/POC-002076)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodeiro Tato, Ovidio e 6 máis
Sobre as previsións do Goberno galego en relación co Plan integral para a danza de Galicia
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 12034 (11/POC-002077)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre o desenvolvemento do proceso de vacinación contra a covid-19 en Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 12040 (11/POC-002078)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 2 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en relación cos efectos da pandemia no mercado
laboral de Galicia
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 12047 (11/POC-002079)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Egerique Mosquera, Teresa e 6 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do Informe da Comisión de Pesca do Parlamento Europeo sobre o impacto na pesca do lixo mariño e sobre as emendas que se lle presentaron
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 12051 (11/POC-002080)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Carreira Pazos, Iria e 2 máis
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Sobre a xestión do Goberno galego en relación co desenvolvemento do Plan galego de vacinación
contra a covid-19
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 12064 (11/POC-002081)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre as actuacións levadas a cabo e previstas polo Goberno galego en relación coa execución das
obras de reparación de servizos e ﬁrme na rúa Marcelo Macías, de Ourense
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 12073 (11/POC-002082)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego en relación co impacto das medidas de prevención da covid-19 nas persoas maiores residentes en centros asistenciais
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 12077 (11/POC-002083)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 3 máis
Sobre as previsións do Goberno galego referidas á encomenda ao Consello Económico e Social de
Galicia da elaboración dun informe respecto da situación do comercio, así como sobre as súas recomendacións para que poida saír da crise
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 12081 (11/POC-002084)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e 2 máis
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da execución, no ano 2021, das obras da rotonda
de Elduayen, no concello de Gondomar
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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- 12084 (11/POC-002085)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre as medidas inseridas no Plan de intervención psicosocial para o apoio e a atención ao persoal
do Sergas na pandemia da covid-19, e as actuacións previstas para o seu desenvolvemento
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 12086 (11/POC-002086)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Amigo Díaz, María Encarnación e 6 máis
Sobre os resultados do procedemento de acceso aos graos I a IV da carreira profesional no Sergas
correspondente ao ano 2020
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 12095 (11/POC-002087)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 3 máis
Sobre a xestión da Xunta de Galicia en relación co impacto económico da pandemia da covid-19 na
área metropolitana da Coruña
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 12096 (11/POC-002088)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 3 máis
Sobre a xestión da Xunta de Galicia en relación co impacto económico da pandemia da covid-19 na
área metropolitana da Coruña
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 12100 (11/POC-002089)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a valoración que fai e as actuacións que está a levar a cabo o Goberno galego en relación
coa situación do sector naval
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 12106 (11/POC-002090)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre a sociedade público-privada anunciada pola Xunta de Galicia para impulsar novos proxectos
tractores para os fondos europeos de reactivación económica
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

CSV: BOPGDSPGOYBdlWbFo6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 12112 (11/POC-002091)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que vai impulsar o Goberno galego ante o incremento dos abusos bancarios
contra as persoas consumidoras e a deterioración dos servizos ﬁnanceiros en Galicia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 12120 (11/POC-002092)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Presas Bergantiños, Noa e 2 máis
Sobre as actuacións que vai impulsar a Xunta de Galicia ante o proceso de despedimentos e o peche
de oﬁcinas do Banco Santander en Galicia
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 12128 (11/POC-002094)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre o impacto da covid-19 no sector turístico e as medidas que vai adoptar o Goberno galego
para reverter a súa situación
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
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- 12132 (11/POC-002095)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego para a inclusión das persoas dependentes (grao II) no plan
de vacinación fronte á covid-19
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 12138 (11/POC-002096)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 4 máis
Sobre as deﬁciencias detectadas e informadas polos técnicos municipais na execución das obras
de acondicionamento da rúa Marcelo Macías, de Ourense
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 12142 (11/POC-002097)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
Sobre as intencións da Xunta de Galicia respecto do impulso do uso do software libre en todas as
áreas e dependencias da súa competencia
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 12151 (11/POC-002098)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Otero Rodríguez, Patricia
Sobre as medidas previstas pola Consellería do Mar para afrontar a mortaldade de bivalvos na zona
dos Lombos do Ulla e zonas próximas da ría de Arousa
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
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- 12155 (11/POC-002099)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e Ríos Santomé, Paulo
Sobre as modiﬁcacións introducidas na liña de autobús entre A Coruña e Ferrol, correspondente
ao servizo de transporte público para persoas traballadoras e funcionarias
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 12158 (11/POC-002100)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa convocatoria e tramitación de axudas económicas para empresas con problemas derivados da covid-19
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2021
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Rexistro electrÃ³nico da Xunta de Galicia
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Solicítolle, consonte o disposto no artigo 143 do Regulamento da Cámara, a
comparecencia a petición propia -ante a Comisión 5ª, Sanidade, Política Social
e Emprego- da Directora Xeral de Relacións Laborais, para dar conta das
actuacións levadas a cabo pola Dirección Xeral de Relacións Laborais na
xestión dos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES), desde o
inicio da crise sociosanitaria da covid-19.

Santiago de Compostela,
A directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto nos artigos 152 e 98 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte
Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª polo trámite de urxencia, relativa ás
medidas a tomar para mellorar as condicións laborais e salariais do persoal do Sergas.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola necesidade de que o Parlamento se posicione
diante da problemática das condicións laborais e salariais do persoal do SERGAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A sanidade pública é unha conquista social dun servizo esencial que non
estamos dispost@ a perder.
O BNG leva anos denunciando as políticas de recortes e deterioro da sanidade
pública levadas a cabo polo Partido Popular desde a Xunta e Galiza e demandando unha
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sanidade pública galega, universal, gratuíta e de calidade.
A pandemia ocasionada polo COVID-19 puxo ao límite o noso sistema
sanitario. Evidenciou o preciso que é investir en saúde e as repercusión que ten someter
ao sistema sanitario a uns tremendos recortes tanto en termos de recursos económicos
como humanos.
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A pandemia da Covid-19 está a someter á sanidade pública galega a unha proba
de esforzo que non está superando, chegou tras anos de recortes e precariedade da
sanidade pública galega, anos de escaseza de investimentos, de medidas destinadas ao
seu adelgazamento e deterioro, que a levou a problemas estruturais de gran envergadura.
Puxo de relevo que precisamos un sistema sanitario público forte, que permita
responder ás necesidades de saúde da poboación e na que o persoal sanitario conte con
recursos para que as persoas doentes poidan recibir a atención que precisan en cada
momento e estar ben dimensionado para abordar as emerxencias sanitarias cando
xurdan.
A pandemia tamén constatou que o máis valioso que ten a sanidade pública é o
seu persoal, @s magnífic@s profesionais, que máis unha vez deron o mellor de si,
arriscaron a súa saúde para garantir a saúde da poboación.
Un persoal que leva sufrindo anos de precarización, temporalidade, anos de
saturación, que está farto de que se fagan por un lado soflamas de recoñecemento
mentres polo outro non se fai nada para cambiar a situación límite na que se atopan.
O último exemplo témolo no anuncio do “Plan de intervención psicosocial para
o apoio e atención ao persoal do Sergas” anunciado polo conselleiro para, segundo el,
recoñecer o traballo levado a cabo polos máis de 44.000 profesionais do Sergas e
atender as posibles repercusións sobre a saúde e o benestar dos traballadores que
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puidera ter neles a pandemia.
O plan que demandan @s profesionais da sanidade pública galega, o mellor
aplauso e recoñecemento é defender os seus dereitos, contratacións estábeis, rematar
coa precariedade, repoñer todas as prazas eliminadas coa aplicación da taxa de
reposición, en suma unha sanidade pública sen recortes nin privatizacións.
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Para isto é preciso empezar por facer unha diagnose certeira de cal é a situación
actual, para o cal é indispensábel ter información, datos, cousa que non temos pola
opacidade coa que actúa a Xunta, pola súa negativa a ter sistema de identificación de
prazas, para saber cales son estruturais, cantas están cubertas con persoal eventual e
desde cando, con que tipo de contrato

(interinidade, acúmulo de tarefas, obra e

servizo...), de que duración etc.
Realizar un recoñecemento ao seu traballo é rematar coa discriminación salarial
que significa que o persoal do Sergas cobre un complemento específico en menor contía
do que se contempla na orde de nóminas da Xunta e polo tanto menos que outro persoal
da Xunta, ou a atención continuada que @s coloca á cola do Estado español.
Complementos que teñen como obxectivo retribuír a penosidade da prestacións de
servizo, traballo a quendas, domingos e festivos, gardas...

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª polo trámite de urxencia:
Vai o SERGAS realizar as actuacións precisas para a mellora das condicións de
traballo e salariais so seu persoal?
Non considera imprescindíbel poñer en marcha de inmediato un sistema de
identificación de prazas no Sergas que permita ter unha información clara de cal é a
CSV: BOPGDSPGOYBdlWbFo6
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situación actual e real do cadro de persoal do Sergas?
A que agarda para rematar coa política de precariedade e explotación na
contratación, ofertando contratos dignos para evitar que sigan marchando profesionais
ven cara a privada ou o estranxeiro?
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Vai persistir na política laboral de precariedade e explotación ou vai proceder a
realizar os contratos pola causalidade que os orixina e por todo o tempo da mesma?
A que agarda para proceder á equiparación do complemento específico e de
atención continuada do persoal do Sergas?

Santiago de Compostela, 05 de marzo de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 05/03/2021 13:27:26
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Iria Carreira Pazos na data 05/03/2021 13:27:31

María Montserrat Prado Cores na data 05/03/2021 13:27:41
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Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG) integrantes
da Comisión 5ª, ao abeiro do disposto nos artigos 152 e 98 do no Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª polo
trámite de urxencia, relativa as actuacións diante das novas variantes do SARS-Cov 2.

Xustificación da urxencia
A urxencia vén motivada pola necesidade de coñecer as actuacións realizadas
polo Goberno galego diante das novas variantes do SARS-Cov2.

Exposición de motivos
Desde o inicio da pandemia orixinada pola Covid 19, foron xurdindo diferentes
variantes do SARS-CoV 2, de xeito que a día de hoxe no Estado español xa se está
facendo seguimento de dez que teñen diferencias xenéticas coa secuencia orixinal do
virus.
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Na última actualización do “Informe sobre a situación epidemiolóxica da
variante B.1.1.7 de SARS-CoV-2 e outras variantes de interese” publicada hai uns días
polo Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias refire estas dez
variantes
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“As diferentes mutacións presentes nas variantes poden atribuírlles un maior
potencial na saúde pública a través de varios aspectos: aumento na transmisibilidade,
aumento na gravidade e escape á resposta inmune adquirida tras infección natural ou
xerada por algunha vacinas”
Tamén indica o informe que a OMS ten engadido a estas outras características
que poderían aparecer en determinadas variantes como o descendo da efectividade das
medidas de saúde pública de prevención e control, ou das técnicas diagnósticas e
terapéuticas dispoñíbeis.
Indica o informe que a mutación máis relevantes no Estado español é a B.1.1.7
coñecida como variante británica e que está aumentando moi rapidamente en relación
con outras variantes do virus, existindo xa casos detectados de algunhas das outras
como a sudafricana a brasileña ou a californiana. Segundo os datos aportados pola
propia Consellaría de Sanidade en Galiza xa supera o 80%.
A rápida extensión das novas variantes, todo indica que con máis capacidade de
contaxio e de máis virulencia, fai preciso extremar as medidas de detección e
seguimento das mesmas. A detección precoz resulta crucial para deseñar estratexias de
contención efectivas.
A detección destas variantes só é posíbel mediante secuenciación xenómica viral
para o que é preciso aumentar a capacidade e velocidade de secuenciación. A Comisión
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europea estableceu como obxectivo secuencias ao menos o 5% das mostras de novos
contaxios.
Para acadar ese obxectivo, do que se está moi lonxe xa que na actualidade no
Estado español só se secuencia o 1%, é imprescindíbel contar con máis laboratorios
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especializados, comprar máis equipos, establecer novos procedementos e formar máis
persoal.

Polas razóns expostas formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª polo trámite de urxencia:
Que actuacións está realizando a Xunta de Galiza para aumentar a capacidade de
secuenciación xenómica de mostras de SARS-CoV 2 e as súas variantes?
Que porcentaxe de secuenciación de mostras de SARS-CoV 2 e as súas
variantes está realizando a Xunta de Galiza?
Que estratexia ten deseñado a Xunta diante da situación de que a variante
británica supera o 80% en Galiza?

Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2021

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan Carlos Francisco Rivera e Leticia Gallego
Sanromán, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 3ª.
A Organización Mundial da Saúde elevou o pasado 11 de marzo de 2020 a situación de
emerxencia de saúde pública, ocasionada pola covid-19, a pandemia internacional. A
rapidez na evolución dos feitos, a escala nacional e internacional, requiriu a adopción
dunha serie de medidas orientadas a protexer a saúde e a seguridade da cidadanía,
conter a progresión da enfermidade e reforzar o sistema de saúde pública, sendo a
primeira norma adoptada polo Goberno de España a declaración do estado de alarma
recollido no Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de
alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola Covid-19, seguido
doutras normas, sanitarias, económicas e sociais, que perseguen paliar as consecuencias
negativas orixinadas como consecuencia desta pandemia da Covid-19.
O dito estado de alarma estivo vixente ata o 21 de xuño, cando as CC.AA recuperaron a
xestión da crise sanitaria nos seus territorios, xestión que foi reclamada reiteradamente
por varias autonomías, nomeadamente polo presidente Feijóo.
A dita crise sanitaria derivada da covid-19 levou aparellada unha crise económica e
unha crise social sen precedentes que van acompasadas ás ondas de propagación do
virus que, por desgraza, seguirán azoutándonos ata que se consiga a vacinación da
poboación.
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As necesarias medidas para conter a propagación do virus, como o confinamento e as
restricións á mobilidade, supuxeron un duro impacto na economía no seu conxunto,
pero especialmente en determinados sectores como o do comercio, a hostalería, as
actividades de ocio e recreativas ou as axencias de viaxes e o turismo, entre outras, que
tiveron que paralizar practicamente toda a súa actividade durante varios meses ou
aperturas moi limitadas (peche de tendas non esenciais, peche perimetral de fronteiras,
prohibición de aglomeración de persoas).
A delicada situación do comercio non é nova, posto que xa antes da chegada do virus o
comercio xa clausuraba en Galicia unha media de seis establecementos diarios, por falta
de relevo xeracional, exceso de oferta, atomización das grandes cadeas ou a auxe do
comercio electrónico; así segundo datos publicados en diversos xornais galegos en 2019
desapareceron 1.073 empresas dedicadas a este sector en Galicia e segundo a
Federación Galega de Comercio estímase que entre o 20 % e o 25 % dos negocios
poderían pechar ao longo deste 2021.
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O Consello Económico e Social é un órgano consultivo institucional da Xunta de
Galicia, que se configura como foro permanente de diálogo e deliberación entre os
axentes económicos e sociais e a Xunta de Galicia coa finalidade de facer efectiva a
participación destes axentes na política socioeconómica da Comunidade Autónoma,
dándolle voz ás organizacións sindicais e empresariais, aos representantes do sector
agrario e pesqueiro, aos consumidores e ás tres universidades galegas e no último ano
tamén á incorporación da economía social.
Entre as funcións do Consello Económico e Social de Galicia, segundo se recolle na súa
Lei de creación, están o de elaborar informes, por iniciativa propia ou a petición da
Xunta, sobre a realidade socioeconómica da Comunidade ou sobre plans ou programas
de desenvolvemento dela.
Por iso as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte pregunta:
Vai o Goberno galego encomendar ao Consello Económico e Social de Galicia a
elaboración dun informe sobre a situación do comercio galego, así como as súas
recomendacións de futuro para que poidan saír desta crise?
Pazo do Parlamento, 25 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 25/02/2021 18:27:15
Juan Carlos Francisco Rivera na data 25/02/2021 18:27:27
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María Leticia Gallego Sanromán na data 25/02/2021 18:27:44
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Iria Carreira Pazos e
Montserrat Prado Cores, deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 5ª, relativa á situación
do persoal de enfermaría do servizo de reanimación-covid do CHUO.

Exposición de motivos
O pasado día 25 de febreiro de 2020 coñecíanse novas denuncias de
precariedade, falta de diálogo e medidas erráticas no Complexo Hospitalario de
Ourense. Profesionais do servizo de enfermaría que traballan no servizo de
Reanimación-COVID denunciaban estar sometidos a situacións de risco debido ao
erróneo desenvolvemento da “desescalada” da unidade.
Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego temos denunciado a
falta estrutural de persoal do servizo de Reanimación antes da irrupción da pandemia da
covid-19. Neste sentido, é necesario recordar que ordinariamente a unidade de
Reanimación do CHUO xa atendía a totalidade de doentes críticos cirúrxicos e
politraumatizados de Ourense e mesmo era habitual que acollesen pacientes do sur de
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Lugo. Esta unidade contaba cunha dotación de 12 camas ampliábeis até 14 mais a falta
de persoal levaba ao incumprimento das directrices do Ministerio de Sanidade dunha
enfermeira para cada dous doentes críticos.
Coa pandemia da covid-19 e as súas diferentes vagas, baixo o punto de vista
deste Grupo Parlamentario e de numerosos colectivos profesionais e sindicais, non se
tomaron as medidas adecuadas de reforzo de persoal e medios. A mellor mostra disto é
1
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que na terceira vaga de comezos de 2021, despois de case un ano de aprendizaxe da
abordaxe da covid-19 o CHUO tivese que volver pechar quirófanos para abrir camas e
mesmo derivar casos á sanidade privada e a outros hospitais públicos.
Nun comunicado público a finais de febreiro as e os traballadores de enfermaría
denuncian que son obrigados a permanecer na unidade durante a súa limpeza e
desinfección para o regreso á “normalidade”. É necesario recordar que nas anteriores
desescaladas da citada unidade, na 1º e 2ª vaga Covid-19 para volver atender doentes
críticos non covid, a desinfección realizouse unha vez esta unidade non estaba xa
ocupada, con criterios máis lóxicos de seguridade tanto para os doentes coma para
traballadores. Porén, desta volta, e a pesares dos avisos da enfermaría da unidade, e das
recomendacións do propio persoal da limpeza, ante a xerencia, dirección médica e
medicina Preventiva e da petición fun aprazamento ata o baleirado da unidade, estas
queixas foron desbotadas, e mediante un documento emitido pola dirección obrígase a
realízalo, sen posibilidade de discusión, sen formación nin información previa.
As e os traballadores recordan que a volta da unidade ao tratamento de doentes
non covid require dunha limpeza exhaustiva e profunda de todas as zonas, de gran
cantidade de medicación e materiais e de elementos á vez que obriga a modificar sobre
a marcha os circuítos implantados de circulacións e eliminación de residuos, mentres o
persoal de enfermaría principalmente, e resto de persoal (que non precisa de permanecer
na unidade de xeito permanente), presta os seus servizos. Esta situación é ilóxica, pois
expón ás e aos traballadores a unha situación de estrés engadida ao alto grado de
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responsabilidade diario, máis aínda na situación de pandemia, ao expoñelos a
importantes riscos. É ademais unha exposición a riscos tamén de índole física e
biolóxica, polas posibilidades de contaminación ou intoxicación polos materiais que se
empregan na limpeza. Denuncian, así mesmo, que esta desorganización xa comezou a
producir danos físicos na saúde de profesionais, que causaron baixa laboral. Así mesmo,
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o persoal comezou a denunciar ante a inspección laboral, por vulneración

das

elementais normas de seguridade e saúde no traballo.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
5ª:
Considera a Xunta de Galiza adecuadas as medidas de desescalada interna do
servizo de reanimación-covid do CHUO?
Cales son as razóns de que a “desescalada” deste servizo se fixese de diferente
maneira na terceira vaga do que nas dúas anteriores?
Por que non se consensuou cos e coas traballadoras?
Considera o goberno galego que é de recibo esta sobreexposición das e dos
traballadores a un meirande grao de estres e de risco de contaminación ou intoxicación?
Que actuacións vai levar a cabo o goberno galego para que en vindeiras ocasións
se desenvolvan as actuacións doutra maneira?
Que vai facer a Xunta de Galiza para reforzar o persoal de enfermaría do
CHUO? E concretamente de Reanimación?
Por que nun Hospital cun edificio novo non hai unha zona especial reservada
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para ampliación de camas en caso de se necesitar por mor da pandemia?

Santiago de Compostela, 25 de febreiro de 2021

Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Iria Carreira Pazos
3
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Montserrat Prado Cores
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputadas e deputado do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 25/02/2021 19:11:37

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 25/02/2021 19:11:40

Iria Carreira Pazos na data 25/02/2021 19:11:50
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Noa Presas Bergantiños na data 25/02/2021 19:11:58
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Noa Presas Bergantiños e María González
Albert, deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG),

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

Pregunta para resposta oral na Comisión 1ª, sobre o proxecto de comarcalización do
servizo municipal de extinción de incendios e salvamento de Ourense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Comisión Especial Comisión de estudo e análise das reformas da política
forestal, de prevención e extinción de incendios forestais e do Plan Forestal de Galiza,
constituída no Parlamento de Galiza na pasada lexislatura, no seu ditame final
recomendaba
“A comarcalización dos parques de bombeiros das grandes cidades, coa
finalidade de reducir considerablemente os tempos de resposta ás emerxencias nas súas
áreas metropolitanas”.
Asemade, en cumprimento do ditame da referida Comisión Especial, designouse
un grupo de expertos para a elaboración de propostas para mellorar a loita contra os
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incendios en Galiza concluíndo na necesidade de primar a profesionalidade do servizo
público de extinción de incendios, na maior coordinación do servizos de extinción en
torno a un mando único, así como prestar atención a zona sur de Galiza por existir nas
próximas décadas un maior risco de incendios.
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Recentemente o Goberno Galego ven manifestar unha teórica vontade de
comarcalización do servizo municipal de extinción de incendios e salvamento do
Concello de Ourense, alegando como única causa do atraso an formalización do proceso
de comarcalización era debido á negativa do goberno central a ceder na elevación na
taxa de reposición que permitise ao servizo de extinción incrementar o seu cadro de
persoal. Cadro de persoal que xa a día de hoxe non é abondo para cubrir as necesidades
do concello de Ourense, e xa que logo, moito menos o sería para ás que se podan xerar
coa comarcalización da prestación de extinción de incendios e salvamento.
Xa que logo das manifestacións do goberno galego se desprende a existencia
dun proxecto de comarcalización xa acordado e pactado co resto das Administracións
implicadas, no que presuntamente estaría determinado a extensión territorial, os medios
e recursos materiais e persoais que cumprirían para a implantación comarcal do servizo
municipal de Ourense de extinción de incendios e salvamento.

Como queira que non consta o eventual acordo e proxecto de comarcalización,
nin tampouco o procedemento e interlocución seguido para a súa celebración,
formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión 1ª :
. Cal foi o procedemento e interlocución seguido para a elaboración do proxecto
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de comarcalización do servizo municipal de bombeiros de Ourense?
. Que concretos concellos abranguería a comarcalización e cal sería a isócrona
utilizada para a determinación a ámbito territorial do proxecto?
. En que medida habería que incrementarse o actual cadro de persoal para a
extensión do servizo municipal a un ámbito comarcal?
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. Considera o Goberno Galego que os medios materiais actualmente existentes
son abondos para a comarcalización do servizo municipal de extinción de incendios e
salvamento? No seu caso cales son vehículos que se precisaría para a prestación
comarcalizada do servizo de extinción de incendios?

Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 26/02/2021 10:33:46
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Noa Presas Bergantiños na data 26/02/2021 10:33:55

María González Albert na data 26/02/2021 10:34:06
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Á Mesa do Parlamento
Manuel Lourenzo Sobral, Daniel Castro García e Mercedes Queixas Zas,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a oferta dos máster de profesorado no Sistema
Universitario Galego.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Lei Orgánica de Educación do 3 maio de 2006 establece nos seus artigos
94,95,96 a obrigatoriedade de estar en posesión dun título oficial de máster que acredite
a formación pedagóxica e didáctica para poder exercer a docencia na educación
secundaria, no bacharelato, na formación profesional e nas ensinanzas de idiomas.
Así mesmo, o 8 de novembro do ano 2008 publicábase o real decreto 1834/2008
polo que se definían as condicións de formación para o exercicio da docencia no ensino
obrigatorio, no bacharelato, na FP e nas ensinanzas de réxime especial. Neste real
decreto, que foi modificado polo real decreto 665/2015 nalgunha das súas disposicións,
establecíase no artigo 9, relativo á formación pedagóxica e didáctica do profesorado, o
seguinte ” Para exercer a docencia na educación secundaria obrigatoria, no bacharelato,
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na formación profesional e na ensinanza ensinanza de idiomas, será necesario estar en
posesión dun título oficial de máster que acredite a formación pedagóxica e didáctica”
Da mesma maneira a Consellaría de Educación, Universidade e formación
profesional na orde do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan procedementos

1

43570

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

selectivos ao corpo de profesores, no artigo 2.3.1 apartado b establecía como
requirimento indispensábel para participar nos procesos selectivos o seguinte:
“Posuír a formación pedagóxica e didáctica á que se refire o artigo 100.2 da
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Con carácter xeral, reunirá este
requisito quen posúa o título oficial de máster universitario que habilite para o
exercicio das profesións de profesor de ensinanza secundaria obrigatoria e
bacharelato, formación profesional ou escolas oficiais de idiomas. A especialidade que
conste no citado título facultará para a presentación do persoal aspirante en calquera
especialidade.”
É polo tanto evidente que segundo o establecido na lexislación educativa, a
formación pedagóxica e didáctica do profesorado é un requisito básico e obrigatorio
para o profesorado poder exercer as súas funcións no ensino galego.
Mais a pesar de ser a formación pedagóxica e didáctica conditio sine qua non no
acceso á función docente e mesmo, en moitas titulacións, ser esta saída practicamente a
única alternativa laboral para o estudantado desas carreiras, o sistema universitario
galego mantén dende hai anos unha oferta educativa tan cativa e insuficiente nos máster
de acreditación de formación didáctica e pedagóxica que obriga ao alumnado a teren
que se desprazar fóra do país e a matricularse en universidades privadas para poder
exercer a docencia en Galiza.
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Hoxe por hoxe, a oferta educativa do master de profesorado nas universidades
galegas é dun total de 765 prazas para todas as especialidades que se distribúen do
seguinte xeito nas diferente cidades: 200 en Compostela, 80 en Lugo, 180 en Vigo, 48
en Pontevedra, 52 en Ourense e 225 na Coruña.
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Así pois, esta raquítica oferta educativa que expulsa do sistema educativo galego
a centos de alumnas e alumnos amosa a súa absoluta insuficiencia cando estes datos dos
mestrados se poñen en relación coa demanda de prazas dos aspirantes, ou mesmo coas
prazas de ensino ofertadas neste ano. No ano 2020 a Xunta ofertou un total de 1174
prazas para 765 prazas de máster do profesorado. Con esta oferta fica de manifesto que
por cada 17 prazas que saca a concurso-oposición a Consellaría tan só hai 11 de
mestrado. Ou dito doutro xeito, por cada 100 prazas de oposición tan só hai 65 de
mestrado.
Pero alén dos datos relativos, non podemos tampouco obviar que debaixo desta
media agóchanse realidades de titulacións que teñen como saída prioritaria a docencia e
na que a oferta de prazas dos máster é de apenas 35 prazas en todo o país; cando a
demanda de cada promoción duplica mesmo as prazas ofertadas.
Dende o BNG entendemos que esta raquítica oferta de prazas supón unha
anomalía intolerábel no ensino público galego. Unha eiva na formación dos nosos
profesores que obriga en tantas ocasións ás nosas mozas e mozas a teren que cursar o
seus estudos fóra, en Universidades privadas,as máis das veces, e cuns custes
económicos ao que moitas familias simplemente non poden facer fronte.
Pero ademais, supón tamén un contrasentido pedagóxico e educativo, o feito de
que a Xunta de Galiza obrigue a formarse en sistemas universitarios de fóra a
profesorado que aspira a exercer o seu labor docente no noso país. Un contrasentido que
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rompe coas correntes didácticas e pedagóxicas modernas e que descontextualizada o
proxecto educativo.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Pensa o Goberno galego que a dotación actual de prazas para os máster de
profesorado nas diferentes universidades galegas se adapta ás necesidades educativas do
noso país?
. Pensa o goberno galego que é admisíbel que cada ano, centos de futuros
profesores galegos se vexan obrigados a cursar unha titulación indispensábel para o
exercicio da docencia en universidades privadas fóra do noso país?
. Vai a Xunta de Galiza adoptar as medidas necesarias para ter unha oferta de
prazas para o máster do profesorado acorde ás necesidades do noso país?

Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2021

Asdo.: Manuel Lourenzo Sobral
Daniel Castro García
Mercedes Queixas Zas
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Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Mercedes Queixas Zas na data 26/02/2021 12:40:51
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan Carlos Francisco Rivera e Leticia
Gallego Sanromán, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento
da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 3ª
A Organización Mundial da Saúde elevou o pasado 11 de marzo de 2020 a
situación de emerxencia de saúde pública, ocasionada pola Covid-19, a pandemia
internacional. A rapidez na evolución dos feitos, a escala nacional e internacional,
requiriu a adopción dunha serie de medidas orientadas a protexer a saúde e a
seguridade da cidadanía, conter a progresión da enfermidade e reforzar o sistema
de saúde pública, sendo a primeira norma adoptada polo Goberno de España a
declaración do estado de alarma recollido no Real decreto 463/2020, do 14 de
marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise
sanitaria ocasionada pola Covid-19, seguido doutras normas, sanitarias,
económicas e sociais, que perseguen paliar as consecuencias negativas orixinadas
como consecuencia desta pandemia da Covid-19.
O dito estado de alarma estivo vixente ata o 21 de xuño, cando as CC.AA
recuperaron a xestión da crise sanitaria nos seus territorios, xestión que foi
reclamada reiteradamente por varias autonomías, nomeadamente polo presidente
Feijóo.
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A dita crise sanitaria derivada da Covid-19 levou aparellada unha crise
económica e unha crise social sen precedentes que van acompasadas ás ondas de
propagación do virus que, por desgraza, seguirán azoutándonos ata que se
consiga a vacinación da poboación.
As necesarias medidas para conter a propagación do virus, como o confinamento
e as restricións á mobilidade, supuxeron un duro impacto na economía no seu
conxunto, pero especialmente en determinados sectores como o do comercio, a
hostalería, as actividades de ocio e recreativas ou as axencias de viaxes e o
turismo, entre outras, que tiveron que paralizar practicamente toda a súa
actividade durante varios meses ou con aperturas moi limitadas.
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A hostalaría é un dos sectores máis afectados, debido fundamentalmente á
redución de aforos e horarios, contención dos gastos por parte das familias, medo
ao contacto social e os peches perimetrais, así segundo os datos publicados polo
IGE no seu Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector
servizos, o indicador de actividade do sector da hostalaría rexistrou unha caída no
mes de decembro do 56,8 % respecto do mesmo mes do ano anterior, sendo un
dos sectores que experimenta a maior caída, reducíndose paralelamente a cifra de
negocio nun 47,9 % e cunha perda do 13,5 % do persoal ocupado no sector, dúas
décimas por riba do conxunto do Estado.
O Consello Económico e Social é un órgano consultivo institucional da Xunta de
Galicia, que se configura como foro permanente de diálogo e deliberación entre
os axentes económicos e sociais e a Xunta de Galicia coa finalidade de facer
efectiva a participación destes axentes na política socioeconómica da
Comunidade Autónoma, dándolle voz ás organizacións sindicais e empresariais,
aos representantes do sector agrario e pesqueiro, aos consumidores e ás tres
universidades galegas e no último ano tamén á incorporación da economía social.
Entre as funcións do Consello Económico e Social de Galicia, segundo se recolle
na súa Lei de creación, están o de elaborar informes, por iniciativa propia ou a
petición da Xunta, sobre a realidade socioeconómica da Comunidade ou sobre
plans ou programas de desenvolvemento dela.
A Xunta de Galicia vai encomendar ao Consello Económico e Social de Galicia a
elaboración dun informe sobre a situación da hostalaría en Galicia que teña en
conta a situación pre-Covid e a situación actual, así como as axudas e tipo de
axudas recibidas das distintas administracións públicas, e que inclúa
recomendacións de futuro para que poidan saír desta crise.
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Por iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte pregunta:
Vai o Goberno galego encomendar ao Consello Económico e Social de Galicia a
elaboración dun informe sobre a situación da hostalaría en Galicia que teña en
conta a situación pre-Covid e a situación actual, así como as axudas e tipo de
axudas recibidas das distintas administracións públicas, e que inclúa
recomendacións de futuro para que poidan saír desta crise.
Pazo do Parlamento, 26 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 26/02/2021 13:29:33
Juan Carlos Francisco Rivera na data 26/02/2021 13:29:48
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Á Mesa do Parlamento

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Juan Carlos Francisco Rivera e Leticia
Gallego Sanromán, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario
dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento
da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral
na Comisión 6ª.
A Organización Mundial da Saúde elevou o pasado 11 de marzo de 2020 a
situación de emerxencia de saúde pública, ocasionada pola Covid-19, a pandemia
internacional. A rapidez na evolución dos feitos, a escala nacional e internacional,
requiriu a adopción dunha serie de medidas orientadas a protexer a saúde e a
seguridade da cidadanía, conter a progresión da enfermidade e reforzar o sistema
de saúde pública, sendo a primeira norma adoptada polo Goberno de España a
declaración do estado de alarma recollido no Real decreto 463/2020, do 14 de
marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise
sanitaria ocasionada pola Covid-19, seguido doutras normas, sanitarias,
económicas e sociais, que perseguen paliar as consecuencias negativas orixinadas
como consecuencia desta pandemia da Covid-19.
O dito estado de alarma estivo vixente ata o 21 de xuño, cando as CC.AA
recuperaron a xestión da crise sanitaria nos seus territorios, xestión que foi
reclamada reiteradamente por varias autonomías, nomeadamente polo presidente
Feijóo.
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A dita crise sanitaria derivada da Covid-19 levou aparellada unha crise
económica e unha crise social sen precedentes que van acompasadas ás ondas de
propagación do virus que, por desgraza, seguirán azoutándonos ata que se
consiga a vacinación da poboación.
As necesarias medidas para conter a propagación do virus, como o confinamento
e as restricións á mobilidade, supuxeron un duro impacto na economía no seu
conxunto, pero especialmente en determinados sectores como o do comercio, a
hostalería, as actividades de ocio e recreativas ou as axencias de viaxes e o
turismo, entre outras, que tiveron que paralizar practicamente toda a súa
actividade durante varios meses ou con aperturas moi limitadas.
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A hostalaría é un dos sectores máis afectados, debido fundamentalmente á
redución de aforos e horarios, contención dos gastos por parte das familias, medo
ao contacto social e os peches perimetrais, así segundo os datos publicados polo
IGE no seu Informe sobre os indicadores de actividade e de VEB do sector
servizos, o indicador de actividade do sector da hostalaría rexistrou unha caída no
mes de decembro do 56,8 % respecto do mesmo mes do ano anterior, sendo un
dos sectores que experimenta a maior caída, reducíndose paralelamente a cifra de
negocio nun 47,9 % e cunha perda do 13,5 % do persoal ocupado no sector, dúas
décimas por riba do conxunto do Estado.
O Consello Económico e Social é un órgano consultivo institucional da Xunta de
Galicia, que se configura como foro permanente de diálogo e deliberación entre
os axentes económicos e sociais e a Xunta de Galicia coa finalidade de facer
efectiva a participación destes axentes na política socioeconómica da
Comunidade Autónoma, dándolle voz ás organizacións sindicais e empresariais,
aos representantes do sector agrario e pesqueiro, aos consumidores e ás tres
universidades galegas e no último ano tamén á incorporación da economía social.
Entre as funcións do Consello Económico e Social de Galicia, segundo se recolle
na súa Lei de creación, están o de elaborar informes, por iniciativa propia ou a
petición da Xunta, sobre a realidade socioeconómica da Comunidade ou sobre
plans ou programas de desenvolvemento dela.
A Xunta de Galicia vai encomendar ao Consello Económico e Social de Galicia a
elaboración dun informe sobre a situación da hostalaría en Galicia que teña en
conta a situación pre-Covid e a situación actual, así como as axudas e tipo de
axudas recibidas das distintas administracións públicas, e que inclúa
recomendacións de futuro para que poidan saír desta crise.
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Por iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan a seguinte pregunta:
Vai o Goberno galego encomendar ao Consello Económico e Social de Galicia a
elaboración dun informe sobre a situación da hostalaría en Galicia que teña en
conta a situación pre-Covid e a situación actual, así como as axudas e tipo de
axudas recibidas das distintas administracións públicas, e que inclúa
recomendacións de futuro para que poidan saír desta crise.
Pazo do Parlamento, 26 de febreiro de 2021
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Á Mesa do Parlamento

Leticia Gallego Sanromán, Martín Seco García e Juan Carlos Francisco Rivera,
deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión
6ª.
A Lei 7/2011 de turismo de Galicia, do 27 de outubro, recolle no seu artigo 23 o
concepto de xeodestinos turísticos, que define como "'as áreas ou os espazos
xeográficos limítrofes que comparten unha homoxeneidade territorial baseado
nos seus recursos turísticos naturais, patrimoniais e culturais. " O artigo sinala
que será “a consellería competente en materia de turismo" a encargada de definir
estes xeodestinos, previa consulta cos concellos e “as entidades supramunicipais
interesadas".
De acordo con este marco legal, a Xunta de Galicia presentou o 30 de novembro
de 2011 o mapa de xeodestinos de Galicia. Neste acto mediático, protagonizado
polo presidente da Xunta de Galicia, déronse a coñecer 14 xeodestinos: Rías
Altas, Costa da Morte, Terras de Santiago, Mariña Lucense, Lugo e Terra Chá,
Ancares - Courel, Ribeira Sacra, O Ribeiro, Terras de Ourense-Allariz, CelanovaLimia, Verín-Viana, Manzaneda -Trevinca, Rías Baixas e Deza-Tabeirós.

CSV: BOPGDSPGOYBdlWbFo6
REXISTROO8AfO42So5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Desgraciadamente, o ritmo de traballo arredor dos xeodestinos que a Xunta de
Galicia amosou no 2011 - Lei de turismo en outubro, mapa en novembro - non
veu acompañada dun desenvolvemento normativo posterior. E a actuación da
Xunta de Galicia xerou tanto queixas dos concellos como amplas dúbidas da
situación real dos xeodestinos.
O escaso tempo transcorrido entre a presentación da lei e o mapa, fai albergar
dúbidas razoables acerca de se a Xunta de Galicia - como dixo daquela - tivo
oportunidade de contar coa opinión de todos os concellos de Galicia. Ademais, o
mapa de xeodestinos nunca foi elevado á categoría de documento oficial. Non foi
obxecto de publicación no DOG. A pesares diso, o mapa foi revestido de
oficialidade e, de feito, é o documento que a propia Xunta de Galicia vén tendo
en conta á hora de distribuír as axudas públicas aos xeodestinos.
En outubro de 2019 o Concello da Pobra de Trives presentou un escrito no
Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra no que solicitaba a incorporación do
Concello da Pobra de Trives neste consorcio para pertencer ao xeodestino Ribeira
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Sacra. Esta solicitude aprobouse por unanimidade no seu Pleno o 29 de xullo de
2019.
O 14 de novembro de 2019 a Xunta de Galicia achega unha consulta sobre a
proposta de modificacións do mapa de xeodestinos turísticos de Galicia, para que
nun prazo de 15 días os concellos realicen alegacións, observacións ou achegas
que consideren oportunas.
O Concello da Pobra de Trives comunícalle a Turismo de Galicia en decembro de
2019 a súa conformidade con estar incluído no xeodestino da Ribeira Sacra.
Actualmente, esta vila está no xeodestino Manzaneda-Trevinca e xa amosou en
diversas ocasións a súa intención de mudar de xeodestino.
Por iso a deputada e os deputados que asinan formulan a seguinte pregunta:
Cando vai o Goberno galego formalizar o cambio do xeodestino ManzanedaTrevinca solicitado polo Concello da Pobra de Trives ao xeodestino Ribeira
Sacra?
Pazo do Parlamento, 26 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 26/02/2021 13:37:18
Martín Seco García na data 26/02/2021 13:37:29
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Á Mesa do Parlamento

Isaura Abelairas Rodríguez, Leticia Gallego Sanromán, Noa Díaz Varela e Luís
Manuel Álvarez Martínez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 4ª.

O Concello de Vigo ten en marcha un proxecto de “mellora de iluminación do
Monte da Guía” cun orzamento de 400.000 euros. O obxectivo principal é a
renovación e redución de consumo e mellora da eficiencia enerxética dos puntos
de luz do alumeado público no monte da Guía.
O proxecto consiste en substituír os 55 puntos de luz no tramo inicial da subida
ao monte da Guía, xa se substituíran os báculos actuais de 9 metros de altura por
puntos de luz de tipo viario.
Na parte alta do monte e na contorna da capela substituíranse 36 farois de 4
metros de altura por 37 puntos de luz modernas, mantendo a estética e 2.800
metros de liña eléctrica ademais da instalación dun novo cadro de mandos que
unifica o alumeado de toda a Avda. de Dª Fermina e a súa contorna.
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Renovación do alumeado no palco radicado no monte de Guía onde se
substituirían os 64 puntos de luz existentes por outros novos de tecnoloxía LED.
Esta actuación absolutamente necesaria para mellorar a contaminación lumínica,
necesita autorización de Patrimonio Histórico da Xunta de Galicia porque se
desenvolve na contorna da hermida de Nosa Señora da Guía das Neves. Un ben
que conta cun grao de protección integral recollido nun catálogo de edificios e
bens e elementos protexidos polo PXOM que aínda que foi anulado mantén esa
protección. Ademais o proxecto tamén está afectado polo ámbito de protección
arqueolóxica do Castro da Guía.
Esta renovación segue un proceso similar ao que se está desenvolvendo no
parque de Castrelos. Patrimonio da Xunta négalle ao concello de Vigo a
instalación dunhas luminarias que si autorizou no parque de Castrelos,
catalogado como BIC e, polo tanto, con maior protección que o da Guía.
Por iso as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
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1ª) Que razóns ten a Xunta de Galicia para impedir que o Concello de Vigo
renove a iluminación do monte da Guía?
2ª) Vai ter o Goberno galego en conta o novo proxecto que lle envía o concello
de Vigo?
Pazo do Parlamento, 26 de febreiro de 2021

Pazo do Parlamento, 25 de febreiro de 2021

Asinado dixitalmente por:
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 26/02/2021 13:00:54
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos, deputados
e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 5ª, sobre a atención sanitaria en Cerdedo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A atención sanitaria en Cerdedo vén sufrindo nos últimos tempos un continuo
proceso de deterioro, degradación, precarización e supresión de servizos. Debido a que
non se cobren as baixas do único médico do centro de saúde, a veciñanza non conta con
atención todos os días da semana. Por outra parte, non existe servizo de pediatría e para
atender nenos e nenas é preciso desprazarse até Tenorio ou Forcarei. Ademais, coa
excusa da pandemia practicamente non hai atención presencial e dáse un abuso da
atención telefónica.
En contra dos discursos oficiais de promoción dos investimentos e servizos no
rural, a realidade é que se reducen continuamente as prestacións en xeral e nun servizo
fundamental como é o da saúde. Con este proceder do goberno da Xunta, vivir no rural
estase a converter nunha cuestión de vontade decidida e de heroísmo, o que explica os
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procesos de abandono e despoboación que caracterizan a moitos concellos do interior do
noso país.
Esta situación de deterioro e de supresión de servizos básicos foi reiteradamente
denunciada pola veciñanza de Cerdedo, sen que por parte da Xunta e do Concello se
adoptasen as medidas necesarias para corrixila. É por iso que o pasado 26 de febreiro un
1
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grupo de veciñas e veciños organizaron unha concentración diante do centro de saúde
como mostra de protesta. Neste acto reivindicativo fixeron públicas as seguintes
demandas:
- Atención sanitaria presencial.
- Médico/a todos os días e con dedicación exclusiva.
- Servizo de pediatría.
- Mellora na atención de urxencias.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Que medidas ten previsto adoptar a Xunta de Galiza para corrixir o deterioro, a
precarización e a supresión de servizos no centro de saúde de Cerdedo e prestar unha
atención sanitaria digna á veciñanza?
. Ten previsto o goberno galego prestar atención sanitaria presencial e garantir a
atención médica todos os días?
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. Ten previsto a Xunta dotar de pediatra o centro de saúde de Cerdedo?
. Ten previsto a Xunta mellorar a atención ás urxencias no ámbito do centro de
saúde de Cerdedo?

Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2021
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Asdo.: Luis Bará Torres
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputado e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Luis Bará Torres, Daniel Pérez López e Mercedes Queixas Zas, deputados e
deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 2ª, sobre a área protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, entre os
concellos de Vimianzo e Laxe.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por medio do Decreto 294/2008, a Xunta de Galiza declarou paisaxe protexida
os Penedos de Pasarela e Traba. Esta figura de protección, contemplada na lei 9/2001 de
conservación da natureza, viuse reforzada pola lei 42/2007 do patrimonio natural e da
biodiversidade, e pola lei 7/2008 da paisaxe de Galiza. Nesta norma establécese que “a
paisaxe ten unha dimensión global de interese xeral para a comunidade galega por canto
trascende os eidos ambientais, culturais, sociais e económicos.
O decreto 294/2008 describe do seguinte xeito os Penendos de Pasarela e Traba:
“O macizo de Pasarela e Traba está constituído por un conxunto de elevacións
graníticas situadas no noroeste da Comunidade Autónoma de Galicia, en plena Costa
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da Morte, entre os concellos de Vimianzo e Laxe, na provincia da Coruña. A parroquia
vimiancesa de Pasarela eríxese no seu referente poboado polo sur, mentres que polo
norte se acha o extenso val laxense de Traba e a aldea de Cabanela, da propia
parroquia de Traba. Os límites entre os concellos de Vimianzo e Laxe dividen este
macizo en dúas partes de similar extensión. Ao norte sitúase o territorio de Laxe, cunha
superficie próxima ás 103 hectáreas e ao sur o de Vimianzo, cunha superficie
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aproximada de 109 hectáreas, o que suma unha superficie total de 212 hectáreas
aproximadamente. O límite atravesa as elevacións case en dirección oeste-leste,
aproximadamente pola Galla da Pena Forcada, na parte central da dorsal que
constitúe o cerne da unidade elevada. Deixa ao norte as áreas da Torre da Moa e a
Pena Forcada e, ao sur, as formas dómicas da Pedra da Cachucha e as elevacións máis
meridionais. Ambos os dous concellos comparten as unidades deprimidas ao leste e ao
oeste da dorsal elevada.
A combinación de formas rochosas que presentan os Penedos de Pasarela e
Traba conforma unha paisaxe singular que destaca pola súa beleza. A dorsal que se
alonga desde a Cachucha ata a Torre de Moa, pasando pola Pena Forcada, forma un
impresionante pano de fondo visible tanto desde a localidade de Pasarela como, dun
xeito especial, desde a área de Traba. Postos no areal que cerra a lagoa, pódese
contemplar unha das paisaxes máis fermosas da costa de Galicia.”
O artigo 9 do decreto establece que se elaborará “un plan de acción da paisaxe
para a protección, xestión e ordenación da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e
Traba. Este plan de acción da paisaxe integrarase no plan de conservación da paisaxe
protexida dos Penedos de Pasarela e Traba que elabore a consellaría competente en
materia de medio ambiente.
O Plan de acción da paisaxe axustarase ás determinacións contidas nas
directrices da paisaxe para os Penedos de Pasarela e Traba elaboradas pola consellaría
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competente en materia de ambiente, conforme os obxectivos de calidade paisaxística
establecidos e incluirá, ademais, unha proposta de medidas para o mantemento, a
mellora, a recuperación e rexeneración da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e
Traba”.
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A disposición adicional primeira establece que no prazo de dous anos a partir da
publicación do decreto (xaneiro de 2009), “a consellaría competente en materia de
ambiente aprobará o plan de conservación da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela
e Traba”.
Transcorridos 12 anos desde a declaración, a Xunta aínda non aprobou o citado
plan de conservación, o que demostra un absoluto desleixo e desprezo pola protección e
pola conservación da paisaxe.
No ano 2019 entrou en vigor a lei 5/2019 do patrimonio natural e da
biodiversidade de Galiza, que recolle as paisaxes protexidas como unha das categorías
dos espazos naturais. De acordo co artigo 27, “as paisaxes protexidas son espazos que,
polos seus valores naturais, estéticos e culturais e de acordo co Convenio da paisaxe do
Consello de Europa, sexan merecedores dunha protección especial”. Esta norma
establece a obriga de aprobar un plan de xestión, así como a posibilidade de aprobar un
plan de ordenación dos recursos naturais.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Que previsións ten a Xunta de Galiza para a aprobación dos instrumentos de
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ordenación e xestión da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba?
. Por que razón a Consellaría de Medio Ambiente non aprobou no prazo
establecido o Plan de conservación da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e
Traba?

3

43590

OFICINA PARLAMENTAR

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

. Que valoración fai o Goberno galego do estado de conservación da contorna
dos Penedos?
. Considera a consellaría de medio ambiente que os parques eólicos previstos na
contorna ou nas proximidades dos Penedos son acordes coa súa condición de paisaxe
protexida?
. Ten previsto o Goberno galego autorizar o parque eólico Monte Chan que
afecta de xeito directo á paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba?

Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2021

Asdo.: Luis Bará Torres
Mercedes Queixas Zas
Daniel Pérez López
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 01/03/2021 10:13:15

Mercedes Queixas Zas na data 01/03/2021 10:13:19
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Daniel Pérez López na data 01/03/2021 10:13:34
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Mercedes Queixas Zas, Daniel Pérez López e
Ramón Fernández Alfonzo, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 6ª, relativa ás
actuacións que está a levar a cabo a Xunta de Galiza para frear a deslocalización de
servizos das empresas eléctricas en Galiza en xeral e de Naturgy na Coruña en
particular.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No mes de febreiro coñeceuse o intento de Naturgy de deslocalizar o seu centro
de operacións da Coruña para Madrid e tamén a intención de Iberdrola de pechar
definitivamente o seu centro na bacía do Sil. Estes acontecementos amosan unha vez
máis as consecuencias dun modelo enerxético deseñado de costas aos intereses galegos,
baixo un prisma centralista e sen unha participación e control público do sector,
privatizado ao longo dos anos e controlado por grandes oligopolios. Galiza sofre o
impacto socioeconómico e medioambiental da produción e, porén, non ve
compensación na fixación de emprego cualificado e de calidade.
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A esta perda de servizos cómpre engadir unha progresiva destrución de emprego
a través da deslocalización dos servizos de atención á clientela e da redución da rede de
oficinas presenciais e tamén un profundo proceso de descapitalización e abuso das
subcontratas dos servizos asociados ás funcións técnicas e de mantemento.
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Neste proceso a actitude da Xunta de Galiza está a ser a de poñerse de perfil.
Desde comezos de febreiro non se deu, até o momento, ningunha iniciativa firme por
parte do goberno galego. Exclusivamente tiveron lugar dúas reunións cos traballadores
(e non por iniciativa da Xunta de Galiza).
De consumarse esta operación Naturgy afondaría na centralización de servizos
e, camuflada pola empresa como “mera reorganización”, tería profundas consecuencias.
Dunha banda, supón a destrución no noso país de arredor de 30 postos de traballo;
doutra banda, alén do importante impacto no cadro de persoal, de idade media alta e cos
seus proxectos de vida persoais asentados na área da Coruña, acabaría ocasionando a
perda futura destes postos e a perda dun coñecemento e experiencia asociados ao
territorio e ás condicións e características so sistema eléctrico que son fundamentais
para prestar un adecuado servizo. Polo tanto, isto tradúcese na destrución de emprego e
na futura perda de calidade do servizo.
Máis aínda, cabe salientar que Naturgy é unha das empresas máis importantes
do sector en Galiza. Galiza non pode aceptar esta situación sendo estratéxica para o
oligopolio enerxético, máis aínda nun momento de crise económica agravada pola
covid-19 e nun momento onde se está a desenvolver a denominada transición enerxética
nunhas condicións que distan de ser xustas, negociadas e positivas para Galiza. Neste
momento no que moitas das empresas eléctricas están a reorientar as súas tecnoloxías de
produción e a obter novas cotas de mercado, por exemplo no ámbito eólico, non é
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aceptable que os postos de traballo asociados non se manteñan en Galiza. As
administracións central e galega deben actuar para que non se deslocalicen máis
servizos.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª :
. Que actuacións vai desenvolver a Xunta de Galiza para evitar a deslocalización
de postos de traballo do centro de operacións de Naturgy na Coruña?
. Cales son as razóns para que a Xunta de Galiza non realice a visita institucional
á que se comprometeu na reunión do 11 de febreiro?
. Que actuacións vai desenvolver a Xunta de Galiza para evitar a deslocalización
de postos de traballo asociados directa e indirectamente á produción enerxética?
. Vai impulsar a Xunta de Galiza unha mesa de traballo de todas as partes
implicadas?
. Vai desenvolver ao abeiro do INEGA algún estudo técnico para argumentar a
permanencia do servizo? Que valoración lle merece ao goberno galego que se desprace
un servizo para o que é necesario ter coñecemento da singularidade da rede enerxética
de Galiza? Considera que pode traer consecuencias negativas a medio prazo?
. Por que non impulsa a Xunta de Galiza cláusulas nas súas contratacións
enerxéticas para contribuír a frear este fenómeno?
. Por que non arbitra medidas para que a denominada transición enerxética non
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se desenvolva sen retorno no mantemento do emprego?

Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2021
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Asdo.: Noa Presas Bergantiños
Mercedes Queixas Zas
Daniel Pérez López
Ramón Fernández Alfonzo
Deputados e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 01/03/2021 12:17:02

Mercedes Queixas Zas na data 01/03/2021 12:17:19

Daniel Pérez López na data 01/03/2021 12:17:27
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Ramón Fernández Alfonzo na data 01/03/2021 12:17:36
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, Luis Bará Torres e Paulo Ríos Santomé,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª, sobre a seguridade viaria da AC-550 ao seu paso polo
concello de Noia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 1 de outubro, este grupo parlamentario rexistraba varias iniciativas
referidas á estrada AC-550 ao seu paso polo termo municipal de Noia. Nomeadamente,
nos lugares de Boa, ao sur do municipio, e nos de Orro, Vilanova e Eiroa, no outro
extremo do concello.
Nos dous casos, a veciñanza leva anos denunciando a inseguridade
viaria e a falla de pasos de peóns, cuxa inexistencia pon en risco mesmo a súa vida ao
cruzar a AC-550, polo que as actuacións a este respecto fanse non só indispensábeis
senón tamén urxentes por parte da administración autonómica, titular da vía
mencionada.
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A pregunta de outubro foi respondida tres meses despois, o 29 de
decembro, por parte da Consellaría de Infraestruturas e Mobilidade, constatando que
nos últimos anos a solicitude de novos pasos de peóns foi recorrente, tanto por parte da
administración local como da propia veciñanza.
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Mais a Consellaría entende que a súa habilitación nos casos citados “non
cumpre os requisitos fixados pola normativa”.
Para este grupo parlamentario, a resposta da Consellaría de Infraestruturas e
Mobilidade é confusa e carece de concreción, xa que enumera unha serie de condicións
para a habilitación de pasos de peóns na AC-550 ao seu paso por Noia sen explicar -de
todos os propostos- cal ou cales son os que non cumprirían os requisitos técnicos
exixidos.
Coa intención de comprobar o cumprimento ou non das condicións que se nos
comunicaron, temos visitado de novo a zona, consultado a normativa vixente e realizado
medicións sobre plano en dúas zonas concretas onde os pasos de peóns son necesarios e
poderían ser axeitadas para habilitalos.
O primeiro sitúase nas inmediacións dunha marquesiña próxima á vivenda
número 47 da estrada de Orro en Noia, exactamente nas coordenadas 42.806811, 8.885633. O segundo sitúase diante do establecemento “Hostal Singapore”, da
parroquia noiesa de Boa, exactamente nas coordenadas 42.777743, -8.929580.
Nos dous casos, estamos a falar de percorridos amplamente iluminados, no que
a velocidade máxima permitida para o tránsito de vehículos é de 50 km./h., onde o
aparcamento está restrinxido en ambas direccións dos potenciais pasos de peóns, con
beirarrúas en ambas marxes da estrada e cunha recta de 240 e 260 metros
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respectivamente, na que se cumprirían sobradamente os requisitos para a visibilidade
de parada.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Está o Goberno galego en condicións de asegurar que os requisitos establecidos
na Orde Circular 1/2008, de sinalización horizontal e limitación da velocidade en treitos
urbanos e pasos de peóns, se cumpre en todas as estradas de titularidade autonómica?
De non ser así, cales son as excepcións e por que se dan?
. Nos casos onde a normativa resulta contraproducente, que accións leva a cabo a
Consellaría de Infraestruturas e Mobilidade para garantir a seguridade viaria,
nomeadamente no caso dos peóns?
. Considera a Xunta de Galiza que a situación que padecen as veciñas e veciños
dos lugares mencionados á beira da AC-550 ao seu paso por Noia é a que corresponde a
unha situación de verdadeira seguridade viaria, sobre todo para os peóns?
. Está disposta a Xunta de Galiza a realizar un estudo pormenorizado nos lugares
de Orro e Boa, no concello de Noia, nos puntos concretos que se propoñen nesta
iniciativa, para dilucidar se é posíbel e seguro a habilitación de pasos de peóns neses
puntos? De ser así, está disposta a levar a cabo as actuacións que se desprendan del coa
maior urxencia posíbel?
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Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Rosana Pérez Fernández na data 01/03/2021 13:07:25

Paulo Ríos Santomé na data 01/03/2021 13:07:48
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Xosé Luis Bará Torres na data 01/03/2021 13:07:55
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Á Mesa do Parlamento

Leticia Gallego Sanromán, Isaura Abelairas Rodríguez e Martín Seco García,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión
6ª.
Na primeira metade de 2020 foi a contratación máis baixa para a industria naval
nun cuarto de século. A covid-19 reduciu á metade a actividade dun sector que xa
amosara síntomas de fatiga nos meses anteriores en todo o mundo.
O sector naval civil, na área da ría de Vigo, vén arrastrando dende hai tempo un
longo e grave conflito, que afecta duramente a traballadores e a pequenos
empresarios. Cando menos, 18 empresas auxiliares do sector naval na área de
Vigo víronse afectadas gravemente polos nos pagamentos das principais
empresas do sector. Estas empresas auxiliares suman débedas por máis de 20
millóns de euros e moitos traballadores na rúa.
Esta situación provocou que neste momento moitos deses pequenos empresarios
teñan as súas propiedades embargadas e sen ningunha posibilidade de poder
retomar a actividade empresarial coas débedas acumuladas.
Sabemos que estamos ante un conflito de carácter mercantil, e pensamos que a
Xunta de Galicia debería mostrar unha mínima sensibilidade cos problemas
destes traballadores e pequenos empresarios. O sector naval está en crise e a
Xunta de Galicia ten que poñer unha solución inmediata ao sector naval galego.
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O Grupo Parlamentario Socialista é plenamente consciente dos efectos
económicos e sociais que suporía a desaparición das auxiliares do sector naval
para Vigo e para Galicia, sería a perda de centos de empregos en Vigo e bisbarra.
Por iso demandámoslle a Xunta de Galicia que é a que ten competencias en
industria, como recolle o Estatuto de autonomía de Galicia no seu artigo 30.1.2,
que poña todos os mecanismos que ten a súa disposición para salvar aos
traballadores do sector naval.
O naval é un sector estratéxico para a economía galega, tanto na construción
como na súa industria auxiliar. É un sector fundamental para o desenvolvemento
de Vigo e de Galicia.

43601

Por iso as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Ten pensando a Xunta de Galicia establecer unha canle de axudas para estes
traballadores e pequenas empresas da industria auxiliar naval?
2ª) Ten mantido a Xunta de Galicia algunha xuntanza coas persoas afectadas?
3ª) É coñecedora a Xunta de Galicia da problemática das débedas do sector
naval cunha serie de pequenas empresas auxiliares na área de Vigo?
Pazo do Parlamento, 1 de marzo de 2021

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 01/03/2021 13:40:25
María Isaura Abelairas Rodríguez na data 01/03/2021 13:40:35
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Martín Seco García na data 01/03/2021 13:40:46
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Daniel Pérez López, Carme González Iglesias e
Ramón Fernández Alfonzo, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 6ª, en
demanda de denegación de autorización dos dous novos proxectos eólicos proxectados
na contorna da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, declarada polo
Decreto 294/2008.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Decreto 294/2008 declarou paisaxe protexida os Penedos de Pasarela e Traba
e o estabelecemento dun réxime de protección especial para este senlleiro espazo
natural.
A paisaxe dos Penedos de Pasarela e Traba quedaba así incluída na Rede galega
de espazos protexidos. Representa unha superficie aproximada de 212 hectáreas e
esténdese polos concellos de Vimianzo e Laxe, no corazón da Costa da Morte, na
provincia da Coruña, converténdose nun espazo natural de relevancia única.
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A combinación de formas rochosas que presentan os Penedos de Pasarela e
Traba conforma unha paisaxe singular que destaca pola súa beleza. A dorsal que se
alonga desde a Cachucha ata a Torre de Moa, pasando pola Pena Forcada, forma un
impresionante pano de fondo visible tanto desde a localidade de Pasarela como, dun
xeito especial, desde a área de Traba. Postos no areal que cerra a lagoa, pódese
contemplar unha das paisaxes máis fermosas da costa galega.
1
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Os valores culturais dos penedos sempre foron un elemento singular nas
paisaxes galegas, verdadeiros fitos aos que se asocian desde lendas e tradicións ata
poderes curativos. Por iso, os penedos non son unicamente pedras amorfas e sen valor;
son, fundamentalmente, elementos figurativos, perceptuais e culturais das paisaxes.
No caso concreto de Pasarela, no seu conxunto, os penedos resaltan na paisaxe,
sendo a Pena Forcada e a Torre da Moa os dous elementos máis visibles, a modo de
agullas que se alongan cara ao ceo; a escala de detalle encadéase un conxunto de
mesoformas, realmente extraordinario, no cal é posible admirar tanto formas
zoomórficas como xeométricas ou antropomórficas dun gran valor que xera un espazo
singular, sendo precisamente esta singularidade a que debe levar a pór en marcha unha
política de protección integral.
Á parte do seu valor estético ou paisaxístico, as formas teñen un enorme valor
científico porque permiten coñecer cal foi a evolución da paisaxe e, consecuentemente,
como se poden someter aos instrumentos de planificación ou plans de conservación. O
macizo dos Penedos de Pasarela e Traba reúne, por tanto, os valores necesarios para ser
conservado íntegro no seu conxunto desde a protección como paisaxe protexida.
A protección e a conservación do noso patrimonio natural é un mandado
recollido no artigo 45 da Constitución e unha necesidade para asegurar a supervivencia
dos nosos ecosistemas. As características e os singulares valores naturais, estéticos e
culturais que presentan os Penedos de Pasarela e Traba son merecentes dunha
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protección especial e xustifican plenamente a súa declaración como paisaxe protexida.
É por iso que o Decreto 294/2008 ditaminou que no prazo de dous anos desde a
súa entrada en vigor, o goberno galego debía aprobar o plan de conservación da paisaxe
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protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, que inxustificadamente o goberno galego
nunca chegou a presentar.
Ademais, a zona afectada estaría incluída dentro da Ampliación da Rede Natura
2000, que tamén quedou conxelada dende o ano 2011.
Esta

espectacular

formación

de

penedos

graníticos

esculpidos

pola

meteorización xa se viron ameazados co intento de explotación dunha canteira sobre
eles.
Hoxe a ameaza son dous proxectos eólicos, o do Monte Chan e o da Pena dos
Mouros. O primeiro, na zona sur do val, contempla a instalación de 9 aeroxeneradores
que acadarían unha potencia global de 46,2MW. O segundo tería 7 turbinas máis, cun
total de 35 MW de potencia.
Algún dos aeroxeradores instalaranse no interior da Paisaxe Protexida, moi perto
da Cachucha (1) e da Torre da Moa (2), tal e como se indica na memoria presentada
pola empresa EDP Renovables, e os demais ocuparían o conxunto das serras
impactando no lugar e no ecosistema da Paisaxe Protexida, o que se traduce nun dano
irreparábel para a conservación esta.
Ademais, estes proxectos eólicos poderían afectar tamén á Zona de Especial
protección dos Valores Naturais (ZPVN), Zona de Especial Conservación (ZEC) e Zona
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de Especial protección de Aves (ZEPA) “Costa da Morte”.
As alegacións presentadas polo BNG de Laxe advirte doutras múltiples
vulneracións derivadas da construción destes dous parques eólicos:
- O Parque de Pena dos Mouros vulnera de xeito “flagrante” a Directiva Europea
92/43/CEE, relativa á Conservación de Hábitats Naturais e da Fauna e Flora Silvestres,
3
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con “impacto ambiental severo” en canto a “afección aos recursos hídricos”, xa que se
sitúa “na confluencia de tres concas: as concas costeiras (verten directamente ao mar) de
Costa da Morte e Río de Traba; e unha interior, a do Río Grande
- O Parque Monte Chan tamén vulnera a Directiva Europea, cunha directa
afección ambiental e paisaxística severa aos Penedos, pois o seu ámbito de implantación
englóbase na súa práctica totalidade nas unidades de paisaxe delimitadas no Plan de
ordenación do litoral (POL) denominadas “Traba”, “ Val de Soesto” e “Os Penedos de
Pasarela”, que ten moi preto, a penas 90m os dous aereoxeneradores máis ao sur do
parque.
A isto hai que lle sumar a afección directa á Rede Natura, ás diferentes Áreas de
Interese Ambiental, á Paisaxe e aos humidais, como de Coto da Mina e Os Muíños, así
como ao plan de conservación do chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus L.), e da
subespecie lusitánica do escribano palustre (Emberiza schoeniclus L. subsp. lusitanica
Steinbacher).

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª :
. Que opinión lle merece ao goberno a planificación dos dous proxectos eólicos,

CSV: BOPGDSPGOYBdlWbFo6
REXISTROKxCwBgG3i9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

o do Monte Chan e o da Pena dos Mouros, nos Penedos de Pasarela e Traba, declarada
Paisaxe Protexida desde 2008?
. Ten coñecemento o goberno de que algúns dos aeroxeradores do parque
estarían instalados no interior deste espazo protexido?
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. Porque a Xunta de Galiza, 13 anos despois, non deu aínda cumprimento do
Decreto 294/2008 que ditamina que no prazo de dous anos desde a súa entrada en vigor,
o goberno galego debía aprobar o plan de conservación da paisaxe protexida dos
Penedos de Pasarela e Traba?
. A zona afectada estaría incluída dentro da Ampliación da Rede Natura 2000,
que quedou conxelada dende o ano 2011. Como valora o goberno esta desprotección?
. Que medidas ten previsto activar de forma inmediata o Goberno galego para
asegurar a máxima conservación dos Penedos de Pasarela e Traba?

Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 02/03/2021 11:29:35

María do Carme González Iglesias na data 02/03/2021 11:29:39
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Daniel Pérez López na data 02/03/2021 11:30:03
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Ramón Fernández Alfonzo na data 02/03/2021 11:30:29
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Á Mesa do Parlamento

Paloma Castro Rey, Luís Manuel Álvarez Martínez e Noa Díaz Varela,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 4ª.
Concello de Salceda de Caselas, na provincia de Pontevedra, é na
actualidade un dos municipios con maior taxa de natalidade de Galicia, a
pesar disto, existe un único centro de educación secundaria, que conta neste
momento con 324 alumnos e alumnas, e isto porque unicamente se
imparten estudos de ESO.
Esta circunstancia crea a necesidade de aumentar as infraestruturas
educativas co fin de poder asumir a demanda existente.
Xa dende o curso 2017/2018, a dirección do centro vén manifestando a
necesidade real de que se amplíen o número de aulas, que na actualidade
son insuficientes polo continuo aumento do alumnado.
Isto fai que neste momento as ratios estean completas, e este ano aínda
afectou máis como consecuencia da pandemia da covid-19, o que obrigou
a acondicionar coma aulas espazos como a biblioteca, o salón de actos, a
sala de mestres/as ou a sala de música.
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Así mesmo, a dirección tamén vén solicitando que se establezan estudos de
bacharelato no centro, coa finalidade de que os estudantes de Salceda de
Caselas, poidan continuar os estudos post-obrigatorios sen saír do seu
concello.
No ano 2019 a Consellería de Educación, solicitou ao Concello un informe
urbanístico sobre as condicións da parcela para unha posible ampliación.
Non obstante, a día de hoxe non hai ningunha nova sobre tan demandada
ampliación.

43609

A maiores esta demanda foi debatida no Pleno da corporación municipal no
mes de febreiro de 2021, e aprobada de forma unánime por todos os
grupos con representación nel.
Atopámonos nunha situación de clara discriminación do alumnado de
Salceda de Caselas respecto doutros concellos, incumprindo o Goberno da
Xunta o dereito de todos os nenos e nenas a unha educación igualitaria e a
ter as mesmas oportunidades, por iso dende o Grupo Parlamentario
Socialista sumámonos a esta xusta reivindicación do conxunto da cidadanía
deste concello.
Por iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas:
1ª) Ten previsto o Goberno galego, levar a cabo canto antes a ampliación
necesaria do IES Pedras Rubias, para dar cabida ao aumento de alumnado
de secundaria, e incluír neste proxecto os espazos necesarios para que se
poidan impartir estudos postobrigatorios dentro do concello?
2ª) Ten previsto o Goberno galego implantar os estudos post obrigatorios,
entre os que inclúa o bacharelato, trala referida ampliación?
3ª) Vai proceder o Goberno galego a adscribir de inmediato a un centro de
bacharelato nun concello próximo, co fin de garantir ao alumnado reservar
unha praza para continuar os seus estudos, mentres non se implante o
bacharelato no Concello de Salceda de Caselas?
4ª) Trala solicitude no ano 2019 pola Consellería de Educación, ao
Concello un informe urbanístico sobre as condicións da parcela para unha
posible ampliación, ten feito o Goberno galego algún estudo ao respecto?
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5ª) Ten pensado iniciar este proxecto de ampliación, no ano 2021?

Pazo do Parlamento, 1 de marzo de 2021
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Asinado dixitalmente por:
Paloma Castro Rey na data 01/03/2021 19:17:49
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 01/03/2021 19:17:58
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Noa Susana Díaz Varela na data 01/03/2021 19:18:09

43611

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
Daniel Pérez López, Carme González Iglesias e Ramón Fernández Alfonzo,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 6ª, relativa á situación da empresa XEAL (Ferroatlántica
de Cee-Dumbría-Centrais Hidroeléctricas).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Na Costa da Morte, as traballadoras e traballadores de XEAL (antiga
Ferroatlántica) viven momentos de incerteza e preocupación pola continuidade da
actividade produtiva da empresa e polo mantemento dos seus postos de traballo.
Incerteza que se ve agravada polo remate do ERE temporal o pasado día 28 de
febreiro, xa que na práctica, a empresa non adoptou medidas para garantir que se poida
retomar a actividade nos fornos que a día de hoxe seguen parados, e sen que pola
empresa se aclare que previsións de produción ten para os vindeiros meses. É máis,
moitos dos traballadores reincorporados están a levar a cabo tarefas de limpeza e
mantemento básico da planta, sen que se albisque retomar a actividade que lles é propia.
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No seu día, no 2019, autorizouse pola Comisión Nacional dos Mercados e a
Competencia (CNMC) e a Xunta de Galiza, a operación pola que as minicentrais
hidráulicas do Xallas e o complexo da antiga Ferroatlántica, hoxe XEAL, pasaron a
depender e ser xestionadas pola empresa TPG-Ithaka.
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Operación que dende o comité de empresa foi tomada con moitas reticencias, ao
entender que o verdadeiro interese da compradora non era manter a actividade produtiva
das fábricas, senón que ese interese centrábase no substancioso negocio enerxético.
O que se viu confirmado co paso dos meses, pois é unha realidade que as
fábricas sofren un progresivo deterioro por falta de investimentos e o recorte drástico
das capacidades produtivas, mentres a empresa non escatimou esforzos na súa batalla
por conseguir a segregación das centrais hidroeléctricas.
Esa segregación era o verdadeiro obxectivo, como demostra o feito que despois
da adquisición do complexo enerxético e industrial, o fondo norteamericano negouse a
retirar o recurso contra a resolución de Augas de Galiza interposto no seu día pola
anterior propietaria. É máis, XEAL presentou recurso de casación diante do Tribunal
Supremo contra a decisión do TSXG que avalaba o acordo de Augas de Galiza a través
do que, en atención ao establecido nas cláusulas das concesións de explotación, se
denegou á empresa a autorización para segregar a actividade de ferroaliaxes da
produción eléctrica.
Moitos meses despois da operación de compra-venda a representación dos
traballadores segue sen coñecer o contido do plan de viabilidade (ao que obrigan as
cláusulas das concesións) que a empresa trasladou á Xunta de Galiza, e moito menos os
termos do contrato de compra-venda entre FerroGlobe e TPG-Ithaka, ou mesmo dos
acordos comerciais entre as dúas compañías. E isto reviste unha importancia capital,
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porque de todo isto depende o acceso a materia prima de calidade e a posibilidade de
comercializar as ferroaliaxes que se fabrican en Cee e Dumbría.
O Comité de XEAL mantivo unha reunión recentemente coa Xunta de Galiza,
na que se constatou a actitude de “poñerse de perfil” do goberno galego neste tema, a
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pesar de ser unha realidade a parada produtiva dos fornos en o desmantelamento das
fábricas. E a pesar do fallo do TSXG que establece a vinculación esencial das
actividades enerxéticas e ferroaliaxes, o que constitúe a mellor garantía de defensa do
interese público e da continuidade industrial.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª :
. Que medidas ten previsto adoptar o Goberno galego para velar pola viabilidade
das fábricas de XEAL en Cee e Dumbría?
. Como valora a Xunta de Galiza o recente fallo do TSXG que establece a
vinculación esencial das actividades enerxéticas e das ferroaliaxes?
. Que medidas pensa adoptar o goberno galego para dar cumprimento ao fallo
do TSXG que establece a vinculación esencial das actividades enerxéticas e das
ferroaliaxes?
. Considera a Xunta de Galiza que a vinculación de actividades enerxéticas e
ferroaliaxes é a mellor garantía para o mantemento e a continuidade de todos os postos
de traballo nas fábricas de XEAL en Cee e Dumbría?
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. Cando pensa o Goberno galego dar traslado ao Comité de Empresa do contido
do plan de viabilidade (ao que obrigan as cláusulas das concesións) que a empresa
trasladou á Xunta de Galiza?
. Cando pensa o Goberno galego dar traslado ao Comité de Empresa os termos
do contrato de compra-venda entre FerroGlobe e TPG-Ithaka?
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Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 02/03/2021 12:46:59

María do Carme González Iglesias na data 02/03/2021 12:47:02
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Ramón Fernández Alfonzo na data 02/03/2021 12:47:09
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Mercedes Queixas Zas, Luis Bará Torres e Iria
Carreira Pazos, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 1ª, sobre a
actualización e funcionamento do programa de xestión procesual Minerva e o uso do
idioma galego na administración de xustiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O art. 5 do Estatuto de Autonomía de Galiza dispón a obriga dos poderes
públicos de potenciaren a utilización do galego en todos os ordes da vida pública,
cultural e informativa, facilitándolles o medios necesarios a tal fin.
En desenvolvemento da previsión estatutaria a Lei de Normalización Lingüística
de 1983 recoñece o dereito da cidadanía a relacionarse en galego, oralmente e por
escrito, coa administración pública; ordenando á Xunta de Galiza a adopción das
medidas necesarias para a normalización progresiva do idioma propio do país.
Dende hai anos, e a diferenza doutras Comunidades Autónomas do Estado, a
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administración de xustiza en Galiza ven funcionando cun programa de xestión procesual
denominado Minerva que, alén dos innumerábeis e graves erros de seguridade e
funcionamento, non permite o traballo en galego. Así, resulta que o programa de xestión
dos procedementos xudiciais, libre e voluntariamente adquirido pola Xunta de Galiza,
non permite o cumprimento da normativa á que ven obrigada a Administración, neste
caso en algo tan elemental coma o uso polas traballadoras do idioma propio de Galiza.
1
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Neste caso, e como xa indicamos dende o BNG en ocasións anteriores, o
incumprimento dos dereitos lingüísticos no eido da administración de xustiza pode ter
unha dupla transcendencia, pois alén do descoñecemento de dereitos lingüísticos, pode
vulnerar o dereito fundamental a un procedemento xusto e con todas as garantías. Xa
que logo cumpre a inmediata rectificación e a introdución na aplicación da opción que
permita a tramitación dos expedientes en galego, cos modelos e formularios que
faciliten tal xestión. Medidas que están ao alcance da Xunta de Galiza, pois por unha
banda dende hai anos posúe os códigos fonte da aplicación que permiten facer as
modificacións no programa, e por outra existen equipos de normalización lingüística
adscritos aos órganos xudiciais con aptitude e capacidade para facer a adaptación
proposta.
Xa que logo procede unha actualización do sistema informático de xestión que
permita a interrelación cos do resto do Estado, así como que posibilite o exercicio dos
dereitos lingüísticos das traballadoras e persoas que se relacionen coa Administración
de Xustiza.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª :
. Permite o programa de Minerva utilizado na administración de Xustiza de
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Galiza a xestión procesual dos expedientes xudiciais tanto en castelán como en galego?
. No seu caso, que accións realizou a Xunta de Galiza que permitan a tramitación
e xestión dos expedientes xudiciais en galego, nas mesmas condicións que en castelán?
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. A Xunta de Galiza puxo a disposición das traballadoras da Administración de
Xustiza formularios ou modelos para as dilixencias e actuacións xudiciais que
posibiliten traballar en condicións de igualdade en calquera das linguas oficiais en
Galiza?
. Existe a necesaria compatibilidade entre os diferentes programas xudiciais de
xestión empregados pola administración de xustiza en todas as partes do Estado?
. Coñece a Xunta de Galiza o número de resolucións xudiciais (sentenzas, autos,
providencias , dilixencias de ordenación ou decretos) ditadas en galego e cantas en
castelán, e a razón dunha eventual diferenza?

Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Mercedes Queixas Zas
Iria Carreira Pazos
Luis Bará Torres
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Á Mesa do Parlamento
Noa Díaz Varela, Paloma Castro Rey, Isaura Abelairas Rodríguez, Pablo
Arangüena Fernández e Marina Ortega Otero, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 1.ª, Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior.
A Xunta de Galicia instauraba en 2019, a través do Decreto 53/2019, as Medallas
Emilia Pardo Bazán para recoñecer accións relevantes en favor da igualdade entre
mulleres e homes. No seu artigo 16, o decreto establece que a medalla ou
medallas se entregarán “nun acto solemne que terá lugar o día 16 de setembro data do seu nacemento- no lugar que se determine na orde pola que se conceden
as medallas”.
Lonxe do que reza este decreto, a Xunta de Galicia anunciaba o 28 de xaneiro
nun comunicado de prensa que o acto pasaría a celebrarse o 8 de marzo, Día
Internacional da Muller, e propoñía para a conmemoración os xardíns do Pazo de
Meirás, “recentemente recuperado, polo seu simbolismo e a súa vinculación coa
escritora Emilia Pardo Bazán”. Á petición do espazo, o Goberno do Estado,
actual xestor da propiedade, xa contestou negativamente.
Sorprende que a Xunta de Galicia pretenda inaugurar o uso público do espazo cun
evento que, ademais de nacer para ser conmemorado noutra data, non sexa, como
así reclamaron e quedou acordado, cun acto arredor da memoria democrática.
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Como xa expuxemos os e as socialistas galegos, unha democracia madura e
moderna como a que levamos máis de 40 anos construíndo ten que deixar claro
cal debe ser o uso principal do pazo: o estudo, difusión e reivindicación da
memoria histórica democrática; sen prexuízo doutros, pero sen dar pé a
desvirtuacións e confusión do que debe ser o uso principal do pazo, como parece
que se pretendía con esta petición feita pública hai escasos días.
Precisamente pola transcendencia da celebración do 8 de marzo, que debe deixar
espazo ao movemento feminista galego para que decida como encher ese día os
espazos públicos, o Grupo Parlamentario Socialista considera que a pretensión do
Goberno galego de trasladar a ese lugar a celebración é un intento de branquear
tanto o recoñecemento da memoria democrática como a propia reivindicación
feminista.
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Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Pensa a Xunta de Galicia que as mulleres galegas merecen ser
instrumentalizadas como pretendía o Goberno autonómico co cambio de
data e emprazamento da entrega das Medallas Emilia Pardo Bazán?
2. Pretendía a Xunta de Galicia utilizar o Día Internacional da Muller para
desviar os usos futuros do Pazo de Meirás da memoria democrática?
3. Que pretendía realmente o Goberno galego co traslado do acto institucional
de entrega das Medallas Emilia Pardo Bazán ao día 8 de marzo nos xardíns
do Pazo de Meirás?
4. Por que non se contemplou xa no Decreto de creación das medallas a data
de entrega o 8 de marzo?
5. Que xustificación ten a Xunta de Galicia para o cambio de data destes
galardóns tendo en conta que a motivación inicial era conmemorar o
aniversario do nacemento de Emilia Pardo Bazán?

Pazo do Parlamento, 2 de marzo do 2021
Asdo.: Noa Díaz Varela
Paloma Castro Rey
Isaura Abelairas Rodríguez
Pablo Arangüena Fernández
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Noa Díaz Varela, Paloma Castro Rey, Isaura Abelairas Rodríguez, Pablo
Arangüena Fernández e Marina Ortega Otero, deputadas e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
A Xunta de Galicia instauraba en 2019, a través do Decreto 53/2019, as Medallas
Emilia Pardo Bazán para recoñecer accións relevantes en favor da igualdade entre
mulleres e homes. No seu artigo 16, o decreto establece que a medalla ou
medallas se entregarán “nun acto solemne que terá lugar o día 16 de setembro data do seu nacemento- no lugar que se determine na orde pola que se conceden
as medallas”.
Lonxe do que reza este decreto, a Xunta de Galicia anunciaba o 28 de xaneiro
nun comunicado de prensa que o acto pasaría a celebrarse o 8 de marzo, Día
Internacional da Muller, e propoñía para a conmemoración os xardíns do Pazo de
Meirás, “recentemente recuperado, polo seu simbolismo e a súa vinculación coa
escritora Emilia Pardo Bazán”. Á petición do espazo, o Goberno do Estado,
actual xestor da propiedade, xa contestou negativamente.
Sorprende que a Xunta de Galicia pretenda inaugurar o uso público do espazo cun
evento que, ademais de nacer para ser conmemorado noutra data, non sexa, como
así reclamaron e quedou acordado, cun acto arredor da memoria democrática.
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Como xa expuxemos os e as socialistas galegos, unha democracia madura e
moderna como a que levamos máis de 40 anos construíndo ten que deixar claro
cal debe ser o uso principal do pazo: o estudo, difusión e reivindicación da
memoria histórica democrática; sen prexuízo doutros, pero sen dar pé a
desvirtuacións e confusión do que debe ser o uso principal do pazo, como parece
que se pretendía con esta petición feita pública hai escasos días.
Precisamente pola transcendencia da celebración do 8 de marzo, que debe deixar
espazo ao movemento feminista galego para que decida como encher ese día os
espazos públicos, o Grupo Parlamentario Socialista considera que a pretensión do
Goberno galego de trasladar a ese lugar a celebración é un intento de branquear
tanto o recoñecemento da memoria democrática como a propia reivindicación
feminista.
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Por todo iso, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Pensa a Xunta de Galicia que as mulleres galegas merecen ser
instrumentalizadas como pretendía o Goberno autonómico co cambio de
data e emprazamento da entrega das Medallas Emilia Pardo Bazán?
2. Pretendía a Xunta de Galicia utilizar o Día Internacional da Muller para
desviar os usos futuros do Pazo de Meirás da memoria democrática?
3. Que pretendía realmente o Goberno galego co traslado do acto institucional
de entrega das Medallas Emilia Pardo Bazán ao día 8 de marzo nos xardíns
do Pazo de Meirás?
4. Por que non se contemplou xa no Decreto de creación das medallas a data
de entrega o 8 de marzo?
5. Que xustificación ten a Xunta de Galicia para o cambio de data destes
galardóns tendo en conta que a motivación inicial era conmemorar o
aniversario do nacemento de Emilia Pardo Bazán?

Pazo do Parlamento, 2 de marzo do 2021
Asdo.: Noa Díaz Varela
Paloma Castro Rey
Isaura Abelairas Rodríguez
Pablo Arangüena Fernández
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Pablo Arangüena Fernández na data 02/03/2021 17:49:06

CSV: BOPGDSPGOYBdlWbFo6
REXISTROa7Ap8Ltpb6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Marina Ortega Otero na data 02/03/2021 17:49:21

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
43625

Á Mesa do Parlamento
Ovidio Rodeiro Tato, Teresa Egerique Mosquera, Elena Súarez Sarmiento,
Encarna Amigo Díaz, José Luis Ferro Iglesias, Sandra Vázquez Domínguez e
Felisa Rodríguez Carrera deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario Popular, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta oral en
comisión 4ª Educación e Cultura.
En febreiro de 2020, o Goberno galego comezou o proceso de elaboración do Plan
Integral para a Danza de Galicia.
Nese mes, tivo lugar o primeiro encontro cos grupos de traballo para a redacción desta
folla de ruta, que pretende estudar a situación actual do sector e dar resposta aos
novos desafíos e necesidades aos que debe enfrontar.
O Goberno galego quixo contar en todo momento coa visión dos profesionais da danza
para acadar un documento compartido, participativo e transparente. Porén, debido ao
contexto sanitario foi necesario paralizar temporalmente os traballos de elaboración.
A Xunta de Galicia acaba de comunicar o reinicio destas labores, coa apertura do
proceso de participación cidadá, como paso previo para retomar os encontros dos
grupos de traballo.
Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral
en comisión:
Cales serán os futuros pasos que a Xunta de Galicia dará en relación co Plan Integral
para a Danza de Galicia?
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
O proceso de vacinación contra a covid-19 iniciouse o 27 de decembro de 2020,
sendo a mellor noticia e a máis esperanzadora na loita contra a pandemia. O Plan
de Vacinación, con liñas xerais pactadas na ponencia nacional de vacinas na que
participan as comunidades autónomas co Ministerio de Sanidade permite,
despois, aos diferentes sistemas autonómicos de saúde axustar en función das
súas realidades autonómicas as cuestións máis operativas. En xeral, cabe
mencionar que o procedemento está sendo satisfactorio, e España está entre os
países do mundo que maior número absoluto de vacinas está a poñer.
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Dentro desta situación, algunhas comunidades amosan un ritmo constante e
outras algunhas interrupcións e alteracións do seu procedemento. Este último é o
caso de Galicia, que está afrontando algunhas realidades froito das dificultades
globais coñecidas como é o caso da subministración de vacinas ante a Unión
Europea por parte das industrias farmacéuticas, e a necesidade de garantir
clinicamente todo o procedemento a través das distintas axencias de avaliación.
En termos específicos da Comunidade Autónoma, Galicia afrontou as primeiras
fases da vacinación coa contratación extraordinaria de 207 enfermeiras para
substituír no seu posto de traballo ás 207 que se dedicaron en exclusiva á
vacinación. A realidade actual, na que o proceso vaise desenvolver en todo o
territorio de maneira máis estendida, con menores posibilidades de afrontar a
poboación concentrada (residencias, hospitais, centros de saúde) senón que é
preciso coordinar citas, aglomeracións ou atencións a domicilio, precisará da
participación de máis profesionais de atención primaria. Non en tanto non están
previstas novas contratacións para suplir estas dedicacións á vacinación, o que
pode redundar nunha perda de capacidade asistencial ordinaria na atención
primaria, xa de por si saturada e con problemas derivados da atención non
presencial.
Por outra banda, mentres existiron situacións rexeitables nunca explicadas como a
vacinación da alcaldesa de Boimorto ou da conselleira delegada de DomusVi
cando non lles correspondía, existen aínda profesionais sanitarios en Galicia non
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vacinados aínda que estamos xa en marzo e foron as datas límite anunciadas pola
propia Xunta de Galicia. Entre estes problemas atópanse profesionais como os
que atenden en clínicas concertadas, que tamén están en contacto directo con
pacientes, ou os sanitarios dos centros penitenciarios, que non teñen aínda inicio
do seu proceso marcado. Estas lagoas son dificilmente explicables pois, a pesares
dalgunhas queixas feitas públicas sobre a subministración de vacinas, a
actualización do fin do mes de febreiro amosa que Galicia aínda non aplicou un
20 % de vacinas que xa ten dispoñibles. Este problema, probablemente operativo
por ter dedicado menos recursos e esforzos a vacinar dos que se teñen dedicado a
queixarse e confrontar con outras administracións, evidencia que existen aínda
eivas que mellorar no proceso máis importante ao que o sistema tense enfrontado.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Por que Galicia non utilizou o 20 % das vacinas recibidas como amosa o
informe de datos publicado á fin de febreiro polo Ministerio de Sanidade
cos datos das comunidades autónomas?
2. Por que a Xunta de Galicia non considera necesario contratar máis
profesionais sanitarios para poder dispoñer de enfermeiras para a
vacinación de maneira exclusiva e suplir as súas prazas con contratos
novos doutras profesionais?
3. Por que seguen sen vacinarse en Galicia profesionais sanitarios dalgunhas
clínicas?
4. Por que non se iniciou a vacinación dos sanitarios dos centros
penitenciarios de Galicia aínda que están en contacto con pacientes?
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta, Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
A EPA do cuarto trimestre de 2020 reflexou claramente os efectos da pandemia e,
no caso de Galicia, inciden nas peculiaridades dun mercado laboral pouco
dinámico.
Se ben o número de persoas desempregadas non conxunto do 2020 é asfixiante,
grazas aos ERTE e outras medidas de protección social conseguiuse evitar que
esas cifras sexan aínda máis dramáticas. A diferenza da crise de 2009, estes
mecanismos lograron evitar que a caída da actividade se traduza inmediatamente
en destrución de emprego. A extensión das medidas de axuste temporal
acordadas na prórroga de aplicación dos ERTE ata o 31 de maio e o resto de
medidas do escudo social están a ser esenciais para protexer os empregos e o
tecido produtivo do noso país.
Os datos da EPA indican que en Galicia tanto en termos trimestrais como
interanuais hai unha evolución moi negativa da actividade e da ocupación,
diminúe un pouco o paro pero aumenta considerablemente a inactividade. O
desánimo para a busca activa de emprego leva a que a variable que máis aumenta
na nosa comunidade sexa a inactividade.
Pero é en termos interanuais onde se amosan os preocupantes efectos da
pandemia, caída da actividade en 18.200 persoas que van a inactivos (desánimo,
falta de expectativa, que medra en 20.700).
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Pola súa banda, o paro cae no ano en 3.200 persoas (o 2,2 %), debido a que non
puideron cumprir coas condicións de busca de traballo que a definición de paro
da EPA determina para que sexan considerados parados.
Os datos da EPA tamén reflicten a difícil situación que están a atravesar os
fogares galegos. No cuarto trimestre do ano 2020 había en Galicia 51.000 fogares
con todos os seus activos no paro e 31.300 sen perceptores de ingresos.
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As cifras apuntan á tendencia á inactividade do mercado laboral galego, polo seu
menor dinamismo e falta de expectativas.
Si analizamos os datos por sectores, dáse unha forte contracción de emprego en
termos homoxéneos, interanuais, nos servizos, 10.900 ocupados menos con
respecto ao mesmo trimestre de 2019, tamén cae na industria en 9.100 (o 5 % de
caída). Medra no ano a ocupación no primario en 4.000 persoas (6 %) e na
construción en 1.000 persoas (1,3 %) máis. Nun ano, 9.100 ocupados menos na
industria e 10.900 menos no servizos, cifras moi preocupantes.
A gran maioría dos expulsados do mercado laboral galego son mulleres con
contrato temporal, unha vez máis, as grandes prexudicadas, o mercado laboral
galego expulsa a 17.500 persoas con contrato temporal, na súa maioría mulleres,
12.200. Ante unha crise o emprego temporal é o primeiro expulsado e con
contundencia, e a muller máis afectada, a desprotección das persoas traballadoras
é evidente.
A parcialidade é outra variable instaurada no mercado laboral galego, a
parcialidade involuntaria achégase ao 54,3 %. Das 140.500 persoas ocupadas a
tempo parcial, 76.300 declaran facelo por non poder atopar traballo a tempo
completo.
Por outra banda, vemos unha forte caída na contratación indefinida, sendo as
porcentaxes de contratación indefinida de só un 8,44 % .
A precariedade instálase en Galicia a través do emprego temporal e estacional.
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Así as cousas os sindicatos coinciden en alertar sobre o inestable mercado laboral
galego con altos índices de rotación na contratación, pois con datos pre covid no
ano 2019, foron necesarios 75.535 contratos para lograr 7.094 novos afiliados,
uno por cada dez, esforzo que reduciu soamente 2.868 persoas o paro.
Lamentando que se cree un emprego precario e con data de caducidade,
carecendo de unha verdadeira politica industrial que minore o impacto da crise
sanitaria no emprego.
Incidían, xa no ano anterior, que o 90,5 % de contratos asinados polos galegos e
galegas son temporais, entre xaneiro e marzo do ano 2019, por un exemplo pre
covid, asináronse 226.756, cifra que "supera incluso o número total de
desempregados", e o 61 % no sector servicios. A incidencia da temporalidade en
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Galicia xa era unha das grandes lagoas do mercado laboral galego antes da crise
sanitaria e económica provocada pola covid-19.
Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que medidas pensa adoptar a Xunta de Galicia en relación coa tendencia
á inactividade do mercado laboral galego, polo seu menor dinamismo e
falta de expectativas, agravado pola crise sanitaria e económica provocada
pola covid -19?
2. Que valoración fai o Goberno galego en relación cos datos da EPA que
reflicten a difícil situación que están a atravesar os fogares galegos, en
concreto que no cuarto trimestre do ano 2020 había en Galicia 51.000
fogares con todos os seus activos no paro e 31.300 sen perceptores de
ingresos?
3. Que medidas pensa adoptar a Xunta de Galicia en relación a alta taxa de
temporalidade que caracteriza o noso mercado laboral e que se agudiza coa
crise sanitaria e económica provocada pola pandemia covid-19?

Pazo do Parlamento, 3 de marzo do 2021
Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 03/03/2021 10:01:07
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Julio Torrado Quintela na data 03/03/2021 10:06:00
Marina Ortega Otero na data 03/03/2021 10:06:06

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
43633

A Mesa do Parlamento
Teresa Egerique Mosquera, José Manuel Balseiro Orol, Ana Belén García Vidal,
Manuel Santos Costa, Alberto Pazos Couñago, Elena Suárez Sarmiento e Daniel
Vega Pérez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo.
O problema do lixo mariño é un dos principais retos á hora de restablecer a boa saúde
dos ecosistemas mariños e costeiros, que desempeñan un papel fundamental tanto no
equilibrio climático como á hora de garantir o desenvolvemento das actividades
mariñas e costeiras, entre elas a pesca e a acuicultura.
O lixo mariño, que se pode ver nas praias, ao longo das costas e por todos os mares
do mundo, oculta en realidade un fenómeno de contaminación moito máis amplo. En
realidade, os refugallos «visibles» só representan unha parte oculta do iceberg. Na
superficie, a masa acumulada de refugallos flotantes só representa o 1% dos plásticos
vertidos no océano.
O impacto do lixo mariño nas actividades pesqueiras representa entre o 1 e o 5 % dos
ingresos totais procedentes das actividades pesqueiras. Os pescadores corren o perigo
de sufrir accidentes ou enganchóns e teñen que limpar periodicamente as súas artes
de pesca para separar o lixo mariño das capturas e, en caso necesario, reparar as
artes de pesca estragados ou rotos. O lixo mariño tamén pode afectar ao propio buque
pesqueiro, deteriorando os sistemas de hélice ou a súa estrutura, pero tamén pode
obstruír os sistemas de refrixeración. Por último, o lixo mariño pode repercutir na
calidade do peixe capturado e que estivo en contacto con el.
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A acumulación destes refugallos tamén expón o risco de asfixia bentónica dos chans
mariños, contribúe á degradación xeral do ecosistema, ao aumento do risco de
enfermidades debidas a unha maior presenza de axentes patóxenos ou á introdución
de determinadas especies invasoras nun novo ecosistema. Estes efectos supoñen
unha ameaza para a resiliencia dos ecosistemas mariños e un certo seguro para a
sustentabilidade das actividades de pesca.
En outubro de 2020 a Comisión de Pesca do Parlamento Europeo facía público o
Proxecto de Informe sobre o impacto na pesca do lixo mariño no que indicaba que era
necesario:
 Mellorar a investigación e o coñecemento dos océanos
 Mellorar o marco lexislativo e conseguir que sexa máis eficaz
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 Apoiar o desenvolvemento dunha verdadeira economía circular da pesca e a
acuicultura
 Comprender mellor e limitar a contaminación ocasionada polos microplásticos
 Promover unha recollida eficaz do lixo mariño
A Comisión de Pesca do Parlamento Europeo en novembro de 2020 emitía emendas a
dito informe.
Por todo o anterior, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en
Comisión:
Cal é a opinión do Goberno galego sobre o Informe sobre o impacto na pesca do lixo
mariño da Comisión de Pesca do Parlamento Europeo e das emendas presentadas ao
mesmo?
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Santiago de Compostela, 3 de marzo de 2021
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Asinado dixitalmente por:
Teresa Egerique Mosquera na data 03/03/2021 13:05:58
José Manuel Balseiro Orol na data 03/03/2021 13:06:11
Ana Belén García Vidal na data 03/03/2021 13:06:25
Manuel Santos Costa na data 03/03/2021 13:06:36
José Alberto Pazos Couñago na data 03/03/2021 13:06:44
María Elena Suárez Sarmiento na data 03/03/2021 13:06:58
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Daniel Vega Pérez na data 03/03/2021 13:07:16
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Á Mesa do Parlamento
Iria Carreira Pazos, Montserrat Prado Cores e Olalla Rodil Fernández,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre a evolución do Plan Galego de Vacinación contra a
COVID19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Despois de practicamente un ano inmersas na pandemia que supuxo a
COVID19, a chegada da vacina contra o SARS-CoV-2 supón unha axuda substancial
para a mellora da saúde pública. A través do Plan de Vacinación, as autoridades
sanitarias elaboraron tanto o procedemento como os grupos de poboación para recibir
esta vacinación de xeito ordenado.
Seguindo esta priorización, os primeiros grupos en seren vacinados foron as
usuarias e traballadoras das residencias sociosanitarias, seguidas polo persoal sanitario
que traballa primeira liña contra o virus.
O resto do persoal sanitario ficou clasificado en dous grupos. O primeiro deles,
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3A, atende ao persoal de ámbito hospitalario e de Atención Primaria non considerado de
primeira liña, e tamén persoal de odontoloxía, hixiene dental e outros profesionais que
atendan a pacientes sen máscara. No grupo 3B, entre outros, aparecen recollido o
estudantado sanitario e sociosanitario que realice prácticas clínicas, así como
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, persoal das oficinas de farmacia, protésicos
dentais, logopedas e persoal de psicoloxía clínica.
1
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Non obstante, estanse a producir denuncias da falta de seguimento deste plan,
como pode ser a das estudantes de Odontoloxía da Universidade de Santiago de
Compostela, que realizan unha boa parte das súas prácticas clínicas con pacientes. Estas
prácticas ademais, supoñen un importante labor asistencial, pois nesta facultade préstase
asistencia odontolóxica a pacientes que precisen tratamentos non incluídos na carteira
de servizos do Sergas, chegando a existir convenios de colaboración co Sergas para a
atención a persoas con necesidades especiais.
Existen outros colectivos que teñen mostrado a súa disconformidade co Plan
Galego de Vacinación, como pode ser o de ópticas e optometristas. Estas profesionais,
que dadas as características do seu traballo deben obviar a distancia de seguridade
recomendada e a pesar das medidas de protección adoptadas, atópanse nunha situación
de maior risco de contaxio, tanto para elas mesmas, como para as propias pacientes.
Outro colectivo que manifestou o seu inconformismo foi o estudantado non sanitario,
pois non se contempla a súa vacinación na versión do Plan Galego de Vacinación
actualmente en vigor.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Ten contemplado o Goberno a realización dalgún informe que permita avaliar
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as fases xa desenvoltas do Plan Galego de Vacinación?
. É consciente o Goberno galego da situación na que se atopan colectivos como o
do estudantado e o de ópticas e optometristas?
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. Cal é a razón pola que o Goberno galego non valorou a inclusión dos colectivos
mencionados dentro dos grupos de vacinación contra a COVID19?
. Que medidas ten contempladas para solventar a situación na que se atopa o
estudantado de Odontoloxía a respecto das prácticas clínicas recollidas no seu plan de
estudos?

Santiago de Compostela, 3 de marzo de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 03/03/2021 13:31:16
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María Montserrat Prado Cores na data 03/03/2021 13:31:20

Olalla Rodil Fernández na data 03/03/2021 13:31:26
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Luis Bará Torres, Noa Presas Bergantiños e
Alexandra Fernández Gómez, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da
Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 2ª, sobre a
execución das obras de reparación de servizos e firme na rúa Marcelo Macías de
Ourense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Axencia Galega de Infraestruturas está a executar a obra de reparación de
servizos e firme na rúa Marcelo Macías de Ourense.
O día 28 de outubro de 2020 varios técnicos do Concello de Ourense
realizaron visita as obras que se estaban a executar a fin de comprobar o estado e
conformidade das mesmas, apreciándose a existencia de múltiples deficiencias que
se puxeron en coñecemento da Xunta de Galiza, en canto titular da vía. Unha das
principais estradas de aceso á cidade de Ourense.
Na referida inspección -durante a cal non se constatou a presenza de persoal
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da empresa encargada da execución da obra ou do control o vixilancia da mesmadetectáronse eivas e deficiencias na execución dos bordos, no recheo das gabias, nas
concesión coas redes dos servizos existentes -nomeadamente no saneamento e
abastecemento-, emprego de materiais distinto ao previsto no proxecto...
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Semanas despois, en reunión celebrada cos técnicos da Axencia Galega de
Infraestruturas na propia obra, os técnicos municipais expoñen novamente as eivas
detectadas, así como a existencia de danos no alumeado pública consecuencia do
singular sistema empregado para ordenación provisoria do tránsito viario.
Sen que constase contestación oficial algunha sobre os informes técnicos
remitidos, así como sobre unha eventual desconformidade cos mesmos ou, no seu
caso, sobre a corrección das eivas apreciadas, o día 21 de xaneiro de 2021 os
técnicos municipais realizan nova visita ás obras, estando presentes o xefe de obra e
o técnico da asistencia técnica. Na inspección aprécianse novas eivas na calidade dos
materiais empregados, na intervención nas arquetas, pozos de rexistro, redes de
abastecemento... constando actuacións non autorizadas nas redes de saneamento
municipais. Asemade, non se tiña constancia da resolución das deficiencias
constatadas polos técnicos municipais e expostas nos informes previamente
remitidos á Xunta de Galiza.
Xa que logo segundo as comprobacións realizadas polos técnicos do
Concello de Ourense as obras non se están a executar conforme ao proxecto
aprobado no seu día, se están a empregar materiais de distintos aos pactados, se a
intervir sen autorización en infraestruturas municipais e se produciron danos non
reparados no sistema de alumeado público. Asemade as obras que supostamente
permitirían a “humanización” da rúa Marcelo Macías, van implicar graves
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limitacións na deambulación e no tránsito peonil das persoas con mobilidade
limitada ao suprimírense os rebaixes nos bordos dos pasos de peóns, tanto na rúa
Marcelo Macías, como en outras perpendiculares como a r/ Martínez Sueiro.
Alén do anterior, no Protocolo de colaboración asinado entre a Consellaría de
Infraestruturas e mobilidade da Xunta de Galiza e Concello de Ourense prevese a
2
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constitución dun Grupo de Traballo para o seguimento das obras contempladas no
Protocolo, sen que, a día de hoxe, malia o avanzado da execución das obras conste a
constitución do referido grupo de traballo.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª:
-Que actuacións realizou a Xunta de Galiza para comprobar que as obras e
actuacións de reparación de servizos e firme na rúa Marcelo Macías de Ourense se
corresponden co proxecto aprobado no seu día?
-Ten coñecemento a Xunta de Galiza dos informes emitidos por técnicos do
Concello de Ourense sobre as incidencias existentes na execución das obras de
reparación de servizos e firme na rúa Marcelo Macías de Ourense e, no seu caso, cal
foi a resposta aos mesmos?
-Coñece a Xunta de Galiza a supresión dos rebaixes nos bordos dos pasos de
peóns existentes na rúa Marcelo Macías que permitían o tránsito das persoas con
motilidade reducida?
-Cal é razón da demora na constitución do grupo de traballo para o
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seguimento das obras e actuacións derivadas do Protocolo de colaboración entre a
Consellaría de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de Galiza e o Concello de
Ourense para a melloras das estradas autonómicas neste concello?
-Ten a Xunta de Galiza previsto reparar os danos producidos no sistema de
alumeado público e nas redes municipais de saneamento e abastecemento como
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consecuencia da deficiente execución das obras de reparación de servizos e firme na
rúa Marcelo Macías de Ourense?

Santiago de Compostela, 3 de marzo de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 03/03/2021 19:44:39

Alexandra Fernández Gómez na data 03/03/2021 19:44:43
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Noa Presas Bergantiños na data 03/03/2021 19:44:50

Xosé Luis Bará Torres na data 03/03/2021 19:44:59
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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, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara presentan ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.
A finais de febreiro a Xunta de Galicia estableceu unha nova medida respecto ás
saídas das persoas maiores e dependentes residentes en centros de atención
residencial.
En concreto establécense dúas saídas semanais con dúas horas de duración
máximo en cada unha. Feito que se da tras rematar o proceso de vacinación para
o total deste colectivo. É importante contextualizar que o centro residencial é o
fogar destas persoas, que empezaron o confinamento ao mesmo tempo que o
resto da poboación, en marzo do ano pasado, pero que a diferencia da maioría
aínda continúan.
É urxente revisar este tipo de normativas, tendo en conta que estamos a falar de
todo tipo de casos, válidos e dependentes, e a maior parte deles sen procesos de
incapacitación. É imprescindible, polo tanto, que as persoas maiores teñan un
nivel de participación maior na toma de decisións sobre o seu benestar, e sobre
todo nun contexto de pandemia.
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Dende o Grupo Socialista entendemos que limitar a dous días, un máximo de
dúas horas, tras un ano de pandemia, de confinamiento e illamento social pode
derivar nun agravamento das consecuención que xa de por si están a sufrir sobre
a súa saúde as persoas maiores ou dependentes. Hai que ter en conta que durante
este ano de pandemia, as persoas residentes nestes centros non puideron sair da
propia residencia, polo que a maioría levan un ano confinadas sen saír á rúa.
A Administración ten que servir de exemplo para aportar a pedagoxía necesaria
de cara a sociedade que evite o modelo que infantiliza aos maiores, e achegarnos
a un modelo participativo dos mesmos.
Polo exposto, a deputada e deputado asinantes formulan as seguintes preguntas:
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1.ª) Teñen previsto elaborar algún estudo sobre o estado de saúde física e mental
debido ao confinamento das persoas maiores residentes nos centros de atención
residencial?
2.ª) Teñen previsto habilitar cambios respecto das restricións de saídas previstas
para o residentes?
Pazo do Parlamento, 03 de marzo 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 03/03/2021 18:09:56
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Julio Torrado Quintela na data 03/03/2021 18:10:06
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Martín Seco García, Juan Carlos Francisco
Rivera e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputados
pertencentes a Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.

A Organización Mundial da Saúde elevou o pasado 11 de marzo de 2020 a
situación de emerxencia de saúde pública, ocasionada pola covid-19, a pandemia
internacional. A rapidez na evolución dos feitos, a escala nacional e internacional,
requiriu a adopción dunha serie de medidas orientadas a protexer a saúde e a
seguridade da cidadanía, conter a progresión da enfermidade e reforzar o sistema
de saúde pública, sendo a primeira norma adoptada polo Goberno de España a
declaración do estado de alarma recollido no Real decreto 463/2020, do 14 de
marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise
sanitaria ocasionada pola covid-19, seguido doutras normas, sanitarias,
económicas e sociais, que perseguen paliar as consecuencias negativas orixinadas
como consecuencia desta pandemia da covid-19.
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O dito estado de alarma estivo vixente ata o 21 de xuño, cando as comunidades
autónomas recuperaron a xestión da crise sanitaria nos seus territorios, xestión
que foi reclamada reiteradamente por varias autonomías, nomeadamente polo
presidente Feijóo.

A dita crise sanitaria derivada da covid-19 levou aparellada unha crise económica
e unha crise social sen precedentes que van acompasadas ás ondas de
propagación do virus que, por desgraza, seguirán azoutándonos ata que se consiga
a vacinación da poboación.
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As necesarias medidas para conter a propagación do virus, como o confinamento
e as restricións á mobilidade, supuxeron un duro impacto na economía no seu
conxunto, pero especialmente en determinados sectores como o do comercio, a
hostalería, as actividades de ocio e recreativas ou as axencias de viaxes e o
turismo, entre outras, que tiveron que paralizar practicamente toda a súa
actividade durante varios meses ou aperturas moi limitadas (peche de tendas non
esenciais, peche perimetral de fronteiras, prohibición de aglomeración de
persoas).
A delicada situación do comercio non é nova, posto que xa antes da chegada do
virus o comercio xa clausuraba en Galicia unha media de seis establecementos
diarios, por falta de relevo xeracional, exceso de oferta, atomización das grandes
cadeas ou a auxe do comercio electrónico; así segundo datos publicados en
diversos xornais galegos en 2019 desapareceron 1.073 empresas dedicadas a
este sector en Galicia e segundo a Federación Galega de Comercio estímase
que entre o 20 % e o 25 % dos negocios poderían pechar ao longo deste 2021.
O Consello Económico e Social é un órgano consultivo institucional da
Xunta de Galicia, que se configura como foro permanente de diálogo e
deliberación entre os axentes económicos e sociais e a Xunta de Galicia coa
finalidade de facer efectiva a participación destes axentes na política
socioeconómica da Comunidade Autónoma, dándolle voz ás organizacións
sindicais e empresariais, aos representantes do sector agrario e pesqueiro, aos
consumidores e ás tres universidades galegas e no último ano tamén á
incorporación da economía social.
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Entre as funcións do Consello Económico e Social de Galicia, segundo se recolle
na súa Lei de creación, están o de elaborar informes, por iniciativa propia ou a
petición da Xunta, sobre a realidade socioeconómica da Comunidade ou sobre
plans ou programas de desenvolvemento dela.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte
pregunta para o seu debate en Comisión:

Vai o Goberno galego encomendar ao Consello Económico e Social de Galicia a
elaboración dun informe sobre a situación do comercio galego, así como as súas
recomendacións de futuro para que poidan saír desta crise?

Pazo do Parlamento, 4 de marzo de 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Juan Carlos Francisco Rivera
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 04/03/2021 11:34:31
Martín Seco García na data 04/03/2021 11:34:36
Juan Carlos Francisco Rivera na data 04/03/2021 11:34:45
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Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 04/03/2021 11:34:55
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán, Patricia Otero Rodríguez e Luís Manuel Álvarez
Martínez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
O acceso a vila de Gondomar dende os concellos de Nigrán e Baiona faise
principalmente pola estrada da Ramallosa. A comunicación preferente desde as
parroquias gondomareñas de Mañufe, Donas e Borreiros tamén se realiza dende
esta estrada. Esta rúa convértese nunha arteria principal de acceso ao Val Miñor,
xa que ten conexión coa autoestrada AG-57.

Na actual rotonda da avenida Elduayen, situada na estrada PO-340 de
titularidade autonómica, conflúen a avenida Curros Enríquez e a avenida Don
Diego Sarmiento de Acuña.
A avenida Curros Enríquez concentra o tráfico procedente das parroquias
gondomareñas de Chaín, Morgadáns, Peitieiros e Couso. Tamén é o camiño de
acceso e paso dende os concellos de Tomiño e Tui.

CSV: BOPGDSPGOYBdlWbFo6
REXISTROJ0VVgN6RX8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A avenida Don Diego Sarmiento de Acuña concentra a maior parte do tráfico
procedente das parroquias do Concello de Gondomar de Vincios e Vilaza. Por
esta arteria tamén chegan vehículos do Porriño e Vigo. Cómpre ter en conta que
ambas parroquias teñen conexión coa autoestrada AG-57.

A problemática é que este punto convértese nunha encrucillada clave para a vila
de Gondomar e para o Val Miñor en xeral xa que, no verán, concentra gran parte
do tráfico que vai ás praias de Nigrán e Baiona.
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A morfoloxía actual da estrada non permite movementos fluídos por varias
razóns:
 Reducido diámetro da rotonda que impide xirar ós vehículos grandes.
 Espazo mínimo no carril de tráfico que non permite a entrada e circulación
de varios vehículos ó mesmo tempo na rotonda.
 Ausencia de carril de desvío do tráfico en caso de aumento de afluencia.
A consecuencia da suma destes factores é a existencia de grandes retencións nas
estradas confluentes.
O Grupo Parlamentario Socialista trasladou á Xunta de Galicia a través das
emendas aos orzamentos autonómicos de 2021 esta demanda do Concello de
Gondomar de realizar a rotonda de Elduayen, sendo rexeitada esta emenda pola
Xunta de Galicia.
Por todo isto, o Grupo Parlamentario Socialista esiximos á Xunta de Galicia a
reconfiguración desta zona para resolver os problemas de tráfico e mellorar o
espazo urbano na vila de Gondomar.
Ante esta situación, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Vai a Xunta de Galicia realizar ó longo deste ano a obra da rotonda de
Elduayen no concello de Gondomar para mellorar o tráfico nesta estrada?
2. Por que a Xunta de Galicia non incluíu nos orzamentos do 2021 a obra da
rotonda de Elduayen no concello de Gondomar para mellorar o tráfico nesta
estrada?
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Pazo do Parlamento, 4 de marzo do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Patricia Otero Rodríguez
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 04/03/2021 11:35:18
Patricia Otero Rodríguez na data 04/03/2021 11:35:25
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 04/03/2021 11:35:35
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A Mesa do Parlamento
Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos Couñago,
Noelia Pérez López, Corina Porro Martínez, Elena Suárez Sarmiento e Miguel
Tellado Figueira, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
A pandemia da Covid 19 que estamos sufrindo, trouxo consigo consecuencias
psicosociais para toda a nosa poboación. A situación económica, de saúde, de medo...
sufrímola todos, pero, sen dúbida o persoal sanitario tocoulle unha parte importante
desas consecuencias derivadas das condicións de traballo subxacentes ao contexto
de crise sanitaria.

Xornadas intensas de traballo, loitando con esta intensa pandemia, asumindo a
responsabilidade de tratar aos doentes tanto física como emocionalmente, dándolles
esa cobertura do tratamento propiamente médico e a maiores, ese apoio emocional a
doentes

e

familiares

polas

características

que

teñen

as

enfermidades

infectocontaxiosas, e a maiores conciliando coa vida familiar.

A Consellería de Sanidade ten anunciado recentemente a creación dun Plan de
intervención psicosocial de atención ao persoal sanitario, no que está previsto investir
medio millón de euros, co que se quere ademais de recoñecer o traballo levado a cabo
polos mais de 44.000 profesionais, atender ademais as posibles repercusións sobre a
saúde e o benestar dos traballadores que puidera ter neles a pandemia.

CSV: BOPGDSPGOYBdlWbFo6
REXISTROVtpVE27Qo6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por todo isto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Comisión:
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Cales son as medidas incluídas dentro do Plan de intervención psicosocial para o apoio
e atención ao persoal do Sergas na pandemia da Covid-19 e como se van
desenvolver?
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Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2021

Asinado dixitalmente por:
María Encarnación Amigo Díaz na data 04/03/2021 12:13:44
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Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 04/03/2021 12:14:04
José Alberto Pazos Couñago na data 04/03/2021 12:14:16
Noelia Pérez López na data 04/03/2021 12:14:28
María Corina Porro Martínez na data 04/03/2021 12:14:47
María Elena Suárez Sarmiento na data 04/03/2021 12:15:03
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Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 04/03/2021 12:15:20
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A Mesa do Parlamento
Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos Couñago,
Noelia Pérez López, Corina Porro Martínez, Elena Suárez Sarmiento e Miguel
Tellado Figueira, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
Podemos definir a Carreira Profesional como un sistema de incentivos baseado no
recoñecemento expreso de categorías obtido pola dedicación e cualificación alcanzada
polos profesionais sanitarios no exercicio do conxunto de funcións que lle son propias.

A carreira profesional vai ligada dun modo lóxico ao traballo, representa unha
oportunidade de mellora e consolidación de recompensas profesionais e mellores
condicións de status, funcións e retribucións que se van obtendo dun modo sucesivo e
progresivo, e son consecuencia dos avances tanto na preparación como na
responsabilidade profesional ao longo do tempo.

Mediante resolución do pasado 20 de Novembro de 2020, da Dirección Xeral de
Recursos Humanos do Sergas, convocouse o procedemento de acceso aos graos I a
IV de carreira profesional, correspondente á convocatoria do 2020.

Preto de 14.000 profesionais do Sergas, entre licenciados, diplomados e técnicos de
FP, persoas do ámbito da xestión e servizos, estarían en disposición de poder solicitalo.
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É un procedemento voluntario ao que todo o persoal do Sergas e o dos entes adscritos
tanto á Conselleira se Sanidade como ao Servicio Galego de Saúde se pode acoller.

O día 4 de xaneiro remataba o tempo para solicitar ese novo ascenso no grao da
carreira profesional.
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Polo exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Comisión:

Que resultados tivo o procedemento de acceso aos graos I a IV de carreira profesional
no Sergas correspondente á convocatoria do 2020?
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Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2021
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Asinado dixitalmente por:
María Encarnación Amigo Díaz na data 04/03/2021 12:18:10
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 04/03/2021 12:18:32
José Alberto Pazos Couñago na data 04/03/2021 12:18:43
Noelia Pérez López na data 04/03/2021 12:18:55
María Corina Porro Martínez na data 04/03/2021 12:19:13
María Elena Suárez Sarmiento na data 04/03/2021 12:19:28
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Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 04/03/2021 12:19:43
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Á Mesa do Parlamento
Pablo Arangüena Fernández, Martín Seco García, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo e Juan Carlos Francisco Rivera, deputados e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 3.ª, Economía,
Facenda e Orzamentos.
A Coruña e a súa área metropolitana (esta aínda sen entidade xurídica pero con
innegable entidade social e económica) concentran a maior parte do valor
engadido bruto e do emprego de Galicia (45 % e 31 % do total, respectivamente,
segundo o informe Ardán 2019), o que da conta da súa importancia económica
para o conxunto da nosa comunidade.
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Ese polo de dinamismo veuse afectado intensamente pola Gran Recesión dos
anos 2008 e 2009 e veu na última década como se desfacía unha parte importante
do seu tecido produtivo. Así, perdeu o seu sector financeiro, coa absorción do
Banco Pastor e do Banco Galego, e co proceso de reestruturación da antiga Caixa
Galicia, unha empresa que pertencía a entidades e impositores de Galicia e que
foi rescatada con fondos públicos para rematar en mans privadas tras perder boa
parte dos seus empregados. Perdeuse a galeguidade de empresas como Fenosa,
absorbida por Naturgy, que pechou progresivamente os seus centros de traballo,
pecháronse grandes empresas como Fadesa, Caramelo e unha longa lista de
pemes, e máis recentemente podemos destacar a progresiva deslocalización de R
ou a liquidación de Isidro de la Cal así como as enormes dificultades da antiga
Alcoa, a actual Aluibérica que inclúen a súa transmisión a un grupo de nefasta
reputación empresarial, operación que está sendo investigada na Audiencia
Nacional.

A crise económica asociada ós efectos da actual pandemia, cunha caída do PIB
sen precedentes desde a Guerra Civil, implica unha nova volta de porqueta ás
dificultades empresariais de Galicia e da Coruña, que vai xerar con elevada
probabilidade a perda de empresas e un significativo incremento do desemprego.
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A Cámara de Comercio da Coruña estimou a mediados do ano pasado (antes da
segunda e terceira onda da pandemia) que o impacto da crise xeraría a perda de
16.000 postos de traballo na área da Coruña e de 5.700 millóns en facturación.

A política industrial e de promoción económica son competencias exclusivas da
Xunta de Galicia consonte o artigo 30 do Estatuto de Autonomía, aínda que non
fosen exercidas nos últimos 12 anos en Galicia nin na área da Coruña. Os fondos
Next Generation implican unha oportunidade para compensar os efectos
económicos da pandemia ó mesmo tempo que se moderniza o noso tecido
produtivo.
Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Vai a Xunta de Galicia a exercer as súas competencias de política industrial
e promoción económica para compensar o impacto económico da actual
pandemia na área metropolitana da Coruña?
2. Que medidas ten previsto adoptar a Xunta de Galicia dentro das súas
competencias de política industrial e política económica para compensar o
impacto económico da actual pandemia na área metropolitana da Coruña?
3. Cales foron os contactos establecidos pola Xunta de Galicia cos operadores
económicos da área coruñesa para enfocar a reactivación?
4. Cantos dos 108 proxectos que a Xunta de Galicia di que van optar ós
fondos europeos Next Generation vanse desenvolver na área metropolitana
da Coruña?
5. En que consisten concretamente os proxectos que ten previsto desenvolver
a Xunta de Galicia na área metropolitana da Coruña dentro da súa política
de reactivación?
6. Que empresas están dispostas a participar neses proxectos?
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Pazo do Parlamento, 4 de marzo do 2021
Asdo.: Pablo Arangüena Fernández
Martín Seco García
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Juan Carlos Francisco Rivera
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Deputados e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 04/03/2021 12:17:03
Martín Seco García na data 04/03/2021 12:17:11
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 04/03/2021 12:17:22
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Juan Carlos Francisco Rivera na data 04/03/2021 12:17:32
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Á Mesa do Parlamento
Pablo Arangüena Fernández, Martín Seco García, Matilde Begoña
Rodríguez Rumbo e Juan Carlos Francisco Rivera, deputados e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.
A Coruña e a súa área metropolitana (esta aínda sen entidade xurídica pero con
innegable entidade social e económica) concentran a maior parte do valor
engadido bruto e do emprego de Galicia (45 % e 31 % do total, respectivamente,
segundo o informe Ardán 2019), o que da conta da súa importancia económica
para o conxunto da nosa comunidade.
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Ese polo de dinamismo veuse afectado intensamente pola Gran Recesión dos
anos 2008 e 2009 e veu na última década como se desfacía unha parte importante
do seu tecido produtivo. Así, perdeu o seu sector financeiro, coa absorción do
Banco Pastor e do Banco Galego, e co proceso de reestruturación da antiga Caixa
Galicia, unha empresa que pertencía a entidades e impositores de Galicia e que
foi rescatada con fondos públicos para rematar en mans privadas tras perder boa
parte dos seus empregados. Perdeuse a galeguidade de empresas como Fenosa,
absorbida por Naturgy, que pechou progresivamente os seus centros de traballo,
pecháronse grandes empresas como Fadesa, Caramelo e unha longa lista de
pemes, e máis recentemente podemos destacar a progresiva deslocalización de R
ou a liquidación de Isidro de la Cal así como as enormes dificultades da antiga
Alcoa, a actual Aluibérica que inclúen a súa transmisión a un grupo de nefasta
reputación empresarial, operación que está sendo investigada na Audiencia
Nacional.

A crise económica asociada ós efectos da actual pandemia, cunha caída do PIB
sen precedentes desde a Guerra Civil, implica unha nova volta de porqueta ás
dificultades empresariais de Galicia e da Coruña, que vai xerar con elevada
probabilidade a perda de empresas e un significativo incremento do desemprego.
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A Cámara de Comercio da Coruña estimou a mediados do ano pasado (antes da
segunda e terceira onda da pandemia) que o impacto da crise xeraría a perda de
16.000 postos de traballo na área da Coruña e de 5.700 millóns en facturación.

A política industrial e de promoción económica son competencias exclusivas da
Xunta de Galicia consonte o artigo 30 do Estatuto de Autonomía, aínda que non
fosen exercidas nos últimos 12 anos en Galicia nin na área da Coruña. Os fondos
Next Generation implican unha oportunidade para compensar os efectos
económicos da pandemia ó mesmo tempo que se moderniza o noso tecido
produtivo.
Por todo o exposto, os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Vai a Xunta de Galicia a exercer as súas competencias de política industrial
e promoción económica para compensar o impacto económico da actual
pandemia na área metropolitana da Coruña?
2. Que medidas ten previsto adoptar a Xunta de Galicia dentro das súas
competencias de política industrial e política económica para compensar o
impacto económico da actual pandemia na área metropolitana da Coruña?
3. Cales foron os contactos establecidos pola Xunta de Galicia cos operadores
económicos da área coruñesa para enfocar a reactivación?
4. Cantos dos 108 proxectos que a Xunta de Galicia di que van optar ós
fondos europeos Next Generation vanse desenvolver na área metropolitana
da Coruña?
5. En que consisten concretamente os proxectos que ten previsto desenvolver
a Xunta de Galicia na área metropolitana da Coruña dentro da súa política
de reactivación?
6. Que empresas están dispostas a participar neses proxectos?
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Pazo do Parlamento, 4 de marzo do 2021
Asdo.: Pablo Arangüena Fernández
Martín Seco García
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Juan Carlos Francisco Rivera
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Daniel Pérez López e Carme González Iglesias,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 6ª, sobre a situación do Sector naval galego.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde os anos 70 nos que a construción naval civil no Estado español
representaba o 5% do mercado mundial o peso e a importancia de esta industria no
deixou de minguar até menos do 1% do total de construción naval civil da UE antes da
pandemia.
E contra o que se poida crer maioritariamente, os construtores que gañaron unha
boa parte da cota de mercado española non foron os asiáticos, senón os de outros
estados da UE, que si souberon promover unha industria con un marcado carácter
exportador, que xera un elevado volume de emprego, e que demanda unha enorme
diversidade de produtos e servizos de alto valor engadido. Demanda que foi chave para
que a industria complementaria da construción naval e das tecnoloxías marítimas da UE
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cope o 50% da facturación mundial.
Non pasou o mesmo, como dicimos, no Estado español, que abandonou por
completo unha industria que no caso galego foi fundamental para a nosa
industrialización, e que hoxe coas políticas apropiadas pode servir de panca
fundamental para a nosa re-industrialización e activación económica, xa que segundo
datos do sector cada euro de investimento ten un efecto multiplicador do 4,5€.
1
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O sector naval galego foi o máis prexudicado, perdendo capacidades en todos os
segmentos e actividades, por causas que, en perspectiva histórica, teñen todas un
denominador común: a falta de compromiso e implicación da Xunta de Galiza co sector.
Os últimos datos do publicados no boletín da construción naval do ministerio de
industria sitúan ao Principado de Asturias como territorio do Estado español con maior
número de novos contratos asinados durante o ano 2020.
A posición secundaria de Galiza en canto a contratación de novos proxectos ten
a ver, claro está, coas diferentes situacións de crise polas que atravesan os principias
estaleiros galegos, e a ausencia, novamente, dunha política da Xunta dirixida a dotar ao
sector de estabilidade e de instrumentos eficaces para recuperar posicións no medio e
longo prazo. É dicir dunha visión e dun proxecto estratéxico para o sector.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª :
. Como valora a Xunta de Galiza os datos de novas contratacións dos estaleiros
galegos durante o ano 2020?
. Como valora a Xunta de Galiza a situación do sector naval galego de cara ao
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futuro?
. Como valora a Xunta de Galiza a situación da industria auxiliar do sector naval
galego? Ten datos da mortalidade empresarial no sector? Cantas empresas galegas do
sector se perderon nos últimos 20 anos?
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. Como valora a Xunta de Galiza a situación das empresas fabricantes de bens de
equipo no sector naval galego? Ten algún proxecto ou actuacións específicas para
promover os seus produtos?
. Que mercados ou actividades valora a Xunta de Galiza que habería que
potenciar?
. Como valora a Xunta de Galiza o impacto da concentración bancaria no acceso
ao crédito por parte do sector naval galego?
. Que actuacións está a desenvolver a Xunta de Galiza para conseguir a
declaración por parte da UE do sector naval como sector estratéxico?
. Como valora a Xunta de Galiza que lle afecta ao sector a falta dun organismo
sectorial específico do goberno que faga de interlocutor, que deseñe políticas, e que
coordine as diferentes actuacións gobernativas?
. Que actuacións está a desenvolver a Xunta de Galiza para entrar no Consello de
administración de Navantia?
. Que actuacións está a desenvolver a Xunta de Galiza para recuperar a
construción civil en Navantia ría de Ferrol?
. Como valora a Xunta de Galiza o grao de eventualidade no sector? Como
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considera que afecta á necesaria especialización do persoal?
. Como valora a Xunta de Galiza o impacto das tarefas propias da construción
naval na saúde do persoal? Como valora o impacto da eventualidade en relación coa
saúde laboral no sector?
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. Como valora a Xunta de Galiza o impacto do retraso da idade de xubilación no
persoal do sector naval? Non valorou, en aplicación do disposto na propia lei de
seguridade social, promover o establecemento de coeficientes redutores da idade de
xubilación?
.Como valora a Xunta de Galiza o grao de aplicación das políticas de igualdade
no sector naval galego? Coñece a Xunta de Galiza que a maternidade ou a lactación non
están previstas moitas veces nas avaliacións de riscos dos postos de traballo do sector?
. Como valora a Xunta de Galiza os resultados da UMI NAVANTIA-UDC?
Considera a Xunta de Galiza que estes resultados poden transferirse a todo o sector
naval galego? Como valora a Xunta de Galiza que afecta aos proxectos de investigación
da UMI o feito de funcionar con programas de 4 anos de duración?

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2021

Asdo.: Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Carme González Iglesias
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Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 3ª, relativas á transparencia e información sobre a
“sociedade público-privada” anunciada pola Xunta para impulsar novos proxectos
tractores para os fondos europeos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O goberno do Partido Popular leva meses instalado nunha estratexia unilateral
de falta de diálogo e transparencia respecto das súas intencións sobre os fondos
europeos. Desde a constitución da XI lexislatura até o momento o goberno galego non
remitiu a información solicitada por este grupo Parlamentario.
Neste contexto, o Partido Popular impulsou e aprobou en solitario, sen previo
paso polo Consello Económico e Social ou consulta e contraste cos sectores afectados, a
Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación
económica de Galiza so a coartada das necesidades xeradas pola futura xestión dos
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fondos europeos.
Resulta sorprendente que dous días despois da súa aprobación por parte do
Parlamento Galego o goberno galego anuncie no Consello da Xunta do 25 de febreiro
medidas que non están contempladas nesta lei, causando novamente unha cerimonia de
confusión. En dito Consello o goberno galego, segundo a súa propia nota de prensa
“acordou no Consello de Goberno celebrado hoxe formar parte do mecanismo público1
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privado que se encargará de acelerar a maduración de novos proxectos empresariais
tractores que contribúan a xerar actividade económica e cadeas de valor de que sairán
beneficiadas especialmente as pequenas e medianas empresas galegas” sen indicar nin
como será ese procedemento nin que empresas son as seleccionadas.
Máis aínda, a Xunta dá un paso máis no seu camiño de desregulación e falta de
control público ao participar dun mecanismo que non se sabe moi ben quen impulsa e
que vai ser de control privado. Tampouco se aclara cal vai ser o mecanismo de
funcionamento, de rendición de contas ou de entrada de novos actores. Tampouco se
aclara cal vai ser o uso dos 5 millóns de euros que achega inicialmente a Xunta, nin de
onde se detraen. Todo isto ademais indicando que esta sociedade “ten un carácter
impulsor e non investidor, xa que o seu principal obxectivo é madurar as propostas que
a Comisión Next Generation decida como candidatas a proxecto tractor”.
O anunciado, ademais de ser opaco e pouco transparente, contradí a lei aprobada
dous días antes, na que se dá o poder decisorio respecto dos fondos europeos ao
Consello da Xunta e á denominada Comisión Next Generation, que é unha especie de
Consello da Xunta complementado con outros cargos públicos do goberno. Ademais,
contradí tamén a lei no artigo 6.1 que di “c) Establecerá os instrumentos de
coinvestimento público-privado que favorezan o financiamento das iniciativas
empresariais levadas a cabo por start-ups, persoas emprendedoras e outras pequenas
empresas, de acordo co previsto no título IV.” toda vez que neste caso a administración
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decide non adoptar un papel investidor. Contradí tamén o sentido dos instrumentos que
se habilitaban, co cal, con independencia da discordancia deste Grupo Parlamentar coa
lei aprobada, resulta escandaloso este novo episodio de improvisación e falta de
transparencia.

2

43670

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

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª :
. Cales son as razóns que levan ao goberno galego a destinar fondos públicos a
unha sociedade descoñecida e opaca da que a Xunta de Galiza non é maioritaria nin se
coñece a súa concreción?
. Vai poñer algún freo o goberno galego no abandono das súas funcións como
administración pública en detrimento de axentes privados que escolle de forma opaca?
. Cales son as razóns da creación desa presunta sociedade que non aparece
contemplada na lei que o propio goberno impulsou unilateralmente?
. De onde se detraen eses cinco millóns? Para que se van destinar?
. Pode explicar o goberno cales son todas e cada unha das empresas que farán
parte? E das entidades financeiras, se as houber?
. Con que criterios se seleccionaron?
. Por que “impulsor” e non “investidor”?
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. Que norma vai rexer o funcionamento desa presunta sociedade?

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Noa Presas Bergantiños na data 04/03/2021 13:31:54
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 3ª, relativas ás actuacións que debe impulsar o goberno
galego ante o incremento dos abusos bancarios contra as persoas consumidoras e o
deterioro dos servizos financeiros en Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos últimos anos vimos como se agravaba o proceso de concentración e
centralización bancaria, con graves consecuencias para Galiza. A crise financeira que
estoura no ano 2008, no lugar de supoñer un cambio para reforzar a transparencia, a
intervención e o control público para evitar novas burbullas financeiras, supuxo todo o
contrario. Ademais do rescate bancario con fondos públicos (que non se recuperou, pois
o propio Banco de España dá por perdidos máis de 42.000 millóns de euros) as medidas
daquela impulsadas no ámbito do Estado español por parte de PP e PSOE supuxeron
unha reestruturación que avanzou na concentración do sector, na destrución e
precarización de emprego e no empeoramento dos servizos e das condicións para
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particulares e para pequenas e medianas empresas, impoñendo comisións abusivas,
mantendo unha política comercial agresiva de colocación de produtos moitas veces
dubidosos ou dificultando o acceso a crédito.
Este proceso, sostido no tempo, tivo ademais como consecuencia en Galiza a
privatización e bancarización das antigas caixas de aforros e unha progresiva perda de
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galeguidade do sector financeiro que ten como un dos feitos recentes máis importantes a
venda do Banco Popular ao Santander polo ridículo prezo dun euro no ano 2017. A
perda de músculo financeiro de Galiza foi analizada polo nacionalismo galego como un
dos principais problemas do noso país, con graves consecuencias no tecido económico e
produtivo.
Desde o BNG seguimos defendendo que a alternativa a esta situación pasa
necesariamente por medidas estruturais para regular o sector financeiro para limitar a
especulación e subordinar a actividade financeira ás necesidades socioeconómicas do
noso país. Para iso, apostamos polo impulso á banca pública galega e novas fórmulas de
participación pública, reformulando os instrumentos de crédito e adoptando as medidas
necesarias para que o aforro galego reverta en crédito e investimento no noso país.
Galiza ten hoxe uns índices de concentración superiores á media estatal e
europea e as entidades aproveitan isto para pactar condicións e reducir progresivamente
a rede de oficinas ao tempo que empeoran as condicións, buscando o máximo beneficio
económico a costa das persoas consumidoras e das e dos traballadores, que sofren
constantes ERE e precarizacións. Coa irrupción da pandemia do coronavirus a cobiza
das entidades vai a máis e empregan o coronavirus coartada para seguir adiante cunha
folla de ruta de olipolización orquestrada tamén a nivel europeo e internacional.
Nestes meses vimos, por exemplo, como no medio do Estado de Alarma, no mes
de marzo de 2020, Abanca incrementaba de forma substancial as súas comisións e
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cambiaba as condicións, motivo que no noso país levou a protestas e concentracións.
Nos primeiros meses de 2021 estamos vendo como diversas entidades volven
incrementar as comisións. Nestes meses de pandemia vimos tamén como as entidades
pecharon oficinas definitiva ou temporalmente, no lugar de ampliaren horarios e persoal
por mor da crise sanitaria. Así mesmo, contradicindo as normas de competencia as
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entidades pactaron horarios de caixa obrigando ás e aos usuarios a ir nas primeiras horas
da mañá. Nalgúns casos, como é o do Banco Santander, é xa imposible pasar diante
dunha sucursal sen ver enormes colas que non se explican pola limitación de aforo
senón polo abuso na prestación de servizos e a falta de persoal.
A pandemia está a ser tamén unha coartada para obrigar á clientela, con
independencia das súas condicións ou habilidades persoais, a empregar a banca virtual,
abusando especialmente das persoas maiores ao convertelas en vulnerábeis
financeiramente ao obrigalos practicamente a que terceiras persoas xestionen as súas
contas. A gota que colmou o vaso foi a campaña publicitaria que Abanca tivo que retirar
por presión social ao “convidar” aos noso maiores a empregar este soporte da mesma
maneira que ven as e os netos na tableta. A campaña é só a punta do iceberg do que está
acontecendo e do desamparo que sofren as e os consumidores, especialmente os máis
maiores e as persoas con peores situacións económicas, que non son clientes
interesantes para as entidades, que buscan eliminalos. O feito de Abanca retirar a
campaña non está a supoñer un cambio no modus operandi desta ou doutras entidades.
Nesta nova crise estamos asistindo a unha nova fase de fusións na que se está a
dar un novo aumento da concentración bancaria e redución da oferta. Esta vía é alentada
por parte de organismos internacionais como o Banco Central Europeo (BCE) situando
as fusións como urxentes diante dos danos “estruturais” da pandemia, o que amosa o
fracaso do anterior rescate e das medidas impulsadas e que estamos nun momento de
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cambio que trae máis abusos, máis perda de oficinas, máis destrución de emprego e un
empeoramento global da atención e das condicións.
Esta grave situación fai necesaria unha ampla resposta social e política ante a
inacción do goberno central, de quen depende a regulación bancaria, ou do goberno da
Xunta, que ten competencias exclusivas en materia de consumo que non emprega.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª :
. Que actuacións vai impulsar o goberno galego diante do incremento dos abusos
bancarios contra as persoas consumidoras e o deterioro dos servizos financeiros en
Galiza?
. Que valoración fai o goberno galego do abuso das entidades bancarias baixo a
desculpa da covid-19?
. Considera o goberno galego que o peche indiscriminado de oficinas favorece
unha atención segura en tempos de pandemia? Ten avaliado o probema de orde e saúde
pública que supón o aumento exponencial de enormes colas ás portas das
entidades?Como valora estas situacións?
. Que valoración fai o goberno galego do aumento da exclusión financeira en
Galiza?
. Considera o goberno galego que os niveis de competencia do noso país son
adecuados no ámbito financeiro? Vai impulsar medidas ou estudos ao respecto? Cales
son os motivos?
. Considera o goberno galego que ten abondo desenvolvidas as súas
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competencias exclusivas na materia? Que actuacións vai impulsar?

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2021

4

43676

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

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Noa Presas Bergantiños, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 3ª, relativas ás actuacións que debe impulsar a Xunta de
Galiza diante do proceso de despedimentos e peches de oficinas do Banco Santander en
Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O proceso de concentración e centralización bancaria, que conlevou a perda
progresiva de entidades como Caixa Galicia, Banco Pastor ou Banco Gallego, tivo
efectos moi negativos para Galiza en forma de destrución de emprego, exclusión de
amplos sectores da poboación do acceso a servizos financeiros básicos e acentuación
das dificultades de acceso ao crédito para o financiamento da nosa economía.
Segundo datos do propio Banco de España, Galiza está na cola do Estado
español na ratio entre os aforros depositados nos bancos e o crédito concedido. É dicir,
unha parte importante do aforro dos galegos e galegas, en vez de ser reinvestido no noso
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país, drénase fóra para contribuír ao financiamento da economía doutros territorios.
Peche de oficinas, destrución de emprego
Esta situación, lonxe de corrixirse, vese agravada con novos procesos en curso,
como o ERE no Banco Santander, que xa está provocando destrución de emprego,
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redución do número de oficinas -polas duplicidades- e marxinación, sobre todo do rural,
e dificultades de acceso ao crédito para as pequenas e medianas empresas.
No ano 2017, cando o Banco Santander comprou por 1 euro os Bancos Popular
e Pastor, había en Galiza 415 oficinas: 207 do Pastor; 171 do Banco Santander e 37 do
Banco Popular. Cos procesos de fusión, en novembro de 2020 só quedaban 234
oficinas: 102 na Coruña; 30 en Lugo; 27 en Ourense e 75 en Pontevedra.
No que atinxe ao emprego, o cadro de persoal do Grupo Santander en Galiza
era de 2.110 traballadores en 2018, ficando reducido na actualidade a 1.776 persoas.
Esta situación vaise agravar coa redución de persoal acordada no Expediente
de Regulación de Emprego asinado en decembro de 2020. En Galiza este ERE suporá a
perda de 370 empregos e o previsible peche de 79 oficinas máis.
Impacto Social e Económico
O impacto social e económico deste proceso de concentración e centralización é
múltiplo:
-Destrución de postos de traballo e precarización do emprego. Menos oficinas e
menos persoal trae consigo unha maior carga de traballo para as empregadas e
empregados, incerteza na mobilidade xeográfica e tamén unha maior presión sobre as
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traballadoras e os traballadores.
- Exclusión ou maior dificultade de acceso de sectores da cidadanía a servizos
financeiros básicos, derivadas do peche de oficinas (cun impacto singular en concellos
rurais), a migración aos servizos dixitais (agravando as consecuencias da fenda dixital,
cun impacto singular nas persoas maiores) e o empeoramento da calidade do servizo
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(longas colas para entrar nas oficinas e innumerábeis dificultades para poder
solucionar presencialmente as xestións).
-Un modelo de negocio afastado das necesidades da maioría social e das
necesidades de financiamento da nosa economía produtiva. Orientado a dar servizo ás
grandes empresas e corporacións antes que a PEMES, autónomos e particulares e a
privilexiar a colocación de produtos cada vez máis complexos e de maior risco aos
servizos vencellados á xestión dos depósitos de pequenas e pequenos aforradores.
-Neste contexto, vimos de coñecer que numerosas oficinas do Banco Santander
de Galiza están a ser pechadas no mes de marzo, provocando un grave prexuízo as
veciñas e veciños do noso pais, que van ter que desprazarse a outros municipios para
poder xestionar os seus aforros, ou se verán na obriga de facerse dependentes de outras
persoas para facelo de xeito dixital, se dispoñen dese recurso.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª :
. Que medidas vai impulsar a Xunta de Galiza diante do proceso de
despedimentos do Banco Santander en Galiza?
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. Ten avaliado ou vai avaliar o seu impacto social e económico?
. Que actuacións de negociación laboral, política ou económica impulsou ou vai
impulsar?
. Que medidas vai impulsar a Xunta de Galiza diante do proceso peches de
oficinas do Banco Santander en Galiza?
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. Que vai facer a Xunta para defender os intereses da veciñanza e das pequenas e
medianas empresas fronte á cobiza destas e doutras entidades bancarias?
. Que vai facer o goberno galego diante da exclusión ou maior dificultade de
acceso de sectores da cidadanía a servizos financeiros básicos? Concretamente das
derivadas do peche de oficinas (cun impacto singular en concellos rurais)?
. E concretamente respecto da situación derivada da migración obrigatoria aos
servizos dixitais (agravando as consecuencias da fenda dixital, cun impacto singular nas
persoas maiores)?

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2021

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

Noa Presas Bergantiños na data 04/03/2021 16:05:22

Ramón Fernández Alfonzo na data 04/03/2021 16:05:25

4

43681

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

CSV: BOPGDSPGOYBdlWbFo6
REXISTROR8zVezl7C9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Pérez López na data 04/03/2021 16:05:35
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Pérez López, Ramón Fernández Alfonzo e Carme González Iglesias
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 6ª, relativa ao impacto da Covid-19 no sector turístico e
medidas a adoptar polo goberno galego para reverter a súa crítica situación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A pandemia provocou unha crise sen precedentes no conxunto da economía
galega, pero non afectou a todos por igual. Un dos sectores máis golpeados foi, sen
dúbida, o do turismo. Realizando un balance da actividade turística en Galiza ao longo
do ano pasado, aquel vén condicionado pola Covid-19.
Os números anuais do sector veñen marcados polas decisións administrativas e
sanitarias que afectaron ao desenvolvemento habitual e normal da actividade. A
declaración do estado de alarma en marzo e as diferentes fases de desescalada e novas
restricións condicionaron o desenvolvemento da actividade turística no noso país ao
longo do ano 2020.
E isto trouxo consigo fortes caídas tanto na demanda e a ocupación coma no

CSV: BOPGDSPGOYBdlWbFo6
REXISTROqtHrpEfIz9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

gasto turístico, o que provocou un forte impacto negativo dende o punto de vista
económico, xerando importantes perdas en termos de ingresos e PIB turístico.
O balance anual deste sector amosa ben ás claras o forte descenso da actividade
con carácter xeral, que levou aos diferentes axentes que se moven e viven do turismo a
unha situación extrema, na que as medidas articuladas polo goberno central e sobre todo
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pola Xunta, con competencia neste eido, chegaron en moitos casos tarde e foron, con
carácter xeral, insuficientes.
E así o demostran os datos que se extraen da Enquisa de Poboación Activa
(EPA) relativa ao cuarto trimestre do 2020.
No cuarto trimestre do ano 2020, as actividades características do turismo en
Galicia recolleron 127.419 persoas en activo, un -7,0% menos que no mesmo período
do ano 2019. Os ocupados no sector turístico foron 105.037 persoas, cifra menor á do
ano anterior, ao reducirse un -12,3%. Os desempregados en turismo foron 22.382
persoas, o que significa unha taxa de desemprego sectorial do 17,6%, cun incremento
anual de 5,1 puntos respecto ó 12,5% rexistrado no cuarto trimestre de 2019.
Os asalariados en turismo reducíronse un -13,9% neste cuarto trimestre de 2020
respecto ao mesmo período do ano anterior, e os autónomos reducíronse un -7,5%,
deixando a variación anual da ocupación en turismo no -12,3%.
Neste trimestre, respecto ao mesmo trimestre do ano pasado, o número de
ocupados nas diferentes ramas do sector turístico reducíronse dun xeito importante, agás
no transporte de viaxeiros, que sofre unha leve suba.
Se estes números amosan a tendencia absolutamente negativa do sector
atendendo ao balance anual, os datos de afiliación do mes de xaneiro deste ano en
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actividades relacionadas co turismo, son desalentadores e confirman esa tendencia.
Continua a tendencia negativa, ao darse unha variación de - 3,8 % (- 5,2 % para
o réxime xeral e - 0,9 % para o réxime de autónomos), o que supón un descenso total
de 2.491 afiliacións en actividades turísticas.
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En canto á variación anual, respecto do mes de xaneiro de 2020 tivo lugar un
descenso no total de afiliacións de 11.814 respecto do ano anterior, o que representa
unha variación anual dun -15,7 %. A variación repartiuse entre o réxime xeral, cun
descenso de 11.219 afiliacións (variación anual dun -21,2 %) e dun descenso 595
afiliacións en autónomos (variación anual dun -2,6 %). Por sectores, o descenso de
afiliacións tamén é xeneralizado. Dáse un descenso importante de afiliacións nos
servizos de aloxamento, servizos de comidas e bebidas, axencias de viaxes, operadores
turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con estes.
E no relativo ao Xacobeo e ao Camiño de Santiago, a caída brutal do número de
peregrinos españois e estranxeiros, e a constatación de cambios nas pautas habituais de
visitantes, fan que se confirme que estamos ante un ano absolutamente atípico neste
senso. E atendendo á evolución da situación epidemiolóxica, cunha campaña de Semana
Santa seriamente comprometida e cunha campaña de verán supeditada aos niveis sen
vacinación que se acaden (e á posterior recuperación da confianza do visitante), parece
necesario que por parte da Xunta se exploren de inmediato outras posibilidades e se
aposte por potenciar outras formas de turismo, máis aló do Xacobeo, que permitan ao
sector manterse con vida ata volver a unha relativa normalidade.
Partindo do exposto, non se pode concluír outra cousa que a tendencia xeral no
sector segue a ser moi negativa, sen que as medidas adoptadas polo goberno galego e
estatal revertesen, ou cando menos, contivesen a situación de “caída libre” do sector
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turístico galego, que é crítica.
E o futuro tampouco é alentador a curto e medio prazo, atendendo á evolución
da situación epidemiolóxica actual, e a posibilidade, xa adiantada pola Xunta de Galiza
de ter que pechar en Semana Santa se a situación non está controlada dende o punto de
vista epidemiolóxico.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
1. Como valora o goberno galego os datos da EPA relativa ao cuarto trimestre do
2020 e de afiliación do mes de xaneiro deste ano en actividades relacionadas co
turismo?
2. Que concretas medidas ten previstas o goberno galego para reverter a
situación crítica na que se atopa o sector atendendo á nova situación xerada pola Covid19, así como aos datos da EPA relativa ao cuarto trimestre do 2020 e de afiliación do
mes de xaneiro deste ano, en actividades relacionadas co turismo?
3. Considera necesario o goberno galego unha redefinición do modelo turístico
galego para reverter a situación crítica na que se atopa o sector, atendendo á nova
situación xerada pola Covid-19 e aos datos da EPA relativa ao cuarto trimestre do 2020
e datos de afiliación do mes de xaneiro en actividades relacionadas co turismo?
4. Considera necesario o goberno galego potenciar o turismo interno e de
proximidade ante o contexto actual, marcado pola Covid-19?
5. No ámbito internacional, considera necesario o goberno galego orientar e
potenciar a nosa oferta turística cara a Portugal?
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6. Atendendo aos cambios de tendencia no comportamento da propia demanda
turística, considera necesario o goberno galego potenciar o turismo rural e os destinos
urbanos?
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Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 04/03/2021 16:23:25

María do Carme González Iglesias na data 04/03/2021 16:23:30
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Ramón Fernández Alfonzo na data 04/03/2021 16:23:37
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre as previsións do Goberno galego para a incorporación das
persoas dependentes (grao II) no plan de vacinación fronte á Covid19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente na Estratexia estatal de vacinación fronte á Covid19 e o Plan de
vacinación da Xunta de Galiza prevese a progresiva incorporación de grupos de
poboación de acordo con criterios éticos e tamén sanitarios.
Entre eles, recóllense as persoas grandes dependentes (grao III), é dicir, aquelas
que precisan de intensas medidas de apoio na súa vida diaria (grupo 4) así como
maiores de 80 anos (grupo 5).
Porén, a vacinación das e dos grandes dependentes está a demorarse.
Así mesmo, até o momento non se recollen nas previsións dos gobernos a
incorporación doutras persoas con grao de dependencia recoñecido como as persoas
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dependentes grao II –de acordo co disposto na Lei 39/2006-- que precisan tamén de
apoio.
Falamos de persoas con parálise cerebral e enfermidades neurodexenerativas,
entre outras, que non se atopan institucionalizadas senón que reciben o apoio que
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precisan nos seus fogares da man do Servizo de Axuda no Fogar, a asistencia persoal ou
as súas propias familias.
Desde diversos colectivos como Auxilia en Lugo ou ASPACE, puxéronse en
contacto co Grupo parlamentario do Bloque Nacionalista Galego para nos trasladar a
súa preocupación pola demora no acceso á vacina das persoas usuarias que representan
así como as súas coidadoras e coidadores.
De igual modo, este grupo parlamentario ten detectado –porque así lle foi
trasladado por profesionais-- nos centros de discapacidade existen diferentes
intensidades no nivel de vacinación das persoas usuarias e traballadoras en función da
área sanitaria na que se atopan.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Cales son as previsións da Xunta de Galiza para que as persoas dependentes
grao II reciban a vacina fronte á Covid19?
. Recibirán simultaneamente tamén a vacina as persoas coidadoras?
. Cal é o nivel de vacinación actual das persoas grandes dependentes (grao III)?
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Cre a Xunta de Galiza que está a cumprir coas previsións marcadas no Plan de
vacinación?
. E das persoas que as coidan, especialmente as traballadoras do SAF?
. Cantos centros de discapacidade foron inmunizados até o momento? Cantas
persoas traballadoras e usuarias?
2
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Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 04/03/2021 16:24:00

María Montserrat Prado Cores na data 04/03/2021 16:24:03
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Iria Carreira Pazos na data 04/03/2021 16:24:10
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta, Marina Ortega Otero, Juan Carlos Francisco
Rivera, Luís Manuel Álvarez Martínez e Patricia Otero Rodríguez,
deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
O 18 de agosto de 2020 a Xunta de Galicia anunciaba o inicio das obras de
acondicionamento da Rúa Marcelo Macías en Ourense, cunha inversión total de
1,7 millóns de euros e un prazo de execución de 12 meses.
As actuacións abarcarían os 1,3 quilómetros de lonxitude da vía e consistirían
fundamentalmente na renovación do firme, mellora de beirarrúas, renovación de
abastecemento e saneamento e instalación dunha nova iluminación para maior
seguridade viaria.
Dende o inicio das obras, os técnicos municipais cursaron ata 3 visitas ás mesmas
(outubro e novembro de 2020, e xaneiro de 2021), remitindo extensos informes
das deficiencias detectadas na execución á Axencia Galega de Infraestruturas
(AXI), ademais de esixir a convocatoria da obrigada comisión de seguimento das
obras, onde deben estar presentes representantes da AXI e do propio Concello de
Ourense. A resposta foi nula por parte da Xunta de Galicia, a obra seguiu
avanzando, as queixas non foron respondidas e por suposto non foron arranxadas
debidamente aínda a día de hoxe, 6 meses despois do seu inicio.
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Consideramos que unha obra tan necesaria e importante para a cidade (hai que
recordar que a rúa Marcelo Macías levaba agardando máis dunha década dende as
últimas reformas) converterase, se ninguén o remedia, noutra oportunidade
perdida e nun malgasto de cartos públicos, como ocorreu recentemente no caso
das obras da Avenida Otero Pedraio executadas anteriormente pola propia Xunta
de Galicia.
O 11 de febreiro de 2021 o Goberno da Xunta de Galicia anunciaba a súa
intención de adiantar a primavera o remate das obras na rúa Marcelo Macías,
antes do verán como estaba previsto no contrato, co fin, segundo eles, de reducir
as molestias causadas aos veciños e veciñas, pero obviando que a execución das
obras non se está a axustar ao establecido nos pregos de licitación e ningunha das
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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eivas denunciadas polo Concello de Ourense foron sequera contestadas ou
subsanadas. Tales coma en relación coa deficiente execución de bordos (bordos
con capa de baixo espesor de formigón, demasiado curtos e nalgún caso con
espazo desigual entre as xuntas, ou emprego de morteiros caducados). Deficiente
execución de recheo de gabias. (Recheos sen axustarse ao contemplado no prego,
que causarán problemas na condución de pluviais con futuros afundimentos de
terreo, que tampouco contan co ancho mínimo necesario). Deficientes conexións
con redes de servizos existentes. Total descontrol das actuacións neste sentido.
Deficientes execución de actuacións en redes municipais de saneamento e
abastecemento. Deficiente execución de arquetas de alumeado público.
Deficiente execución de canalización de alumeado público.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que valoración fai o Goberno Galego de que a pesar do requirimento por
parte de técnicos municipais do Concello de Ourense, ante as deficiencias
detectadas na execución das obras de acondicionamento da rúa Marcelo
Macías do Concello de Ourense, non se convocara a perceptiva Comisión
de seguimento das obras, onde deben estar presentes representantes da
AXI e do propio Concello de Ourense?
2. Que valoración fai o Goberno galego en relación a que a obra de
acondicionamento da rúa de Marcelo Macías no Concello de Ourense no se
está a axustar ao establecido nos pregos de licitación e ningunha das eivas
denunciadas polo Concello de Ourense foron sequera contestadas ou
subsanadas?
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Pazo do Parlamento, 4 de marzo do 2021
Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Marina Ortega Otero
Juan Carlos Francisco Rivera
Luís Manuel Álvarez Martínez
Patricia Otero Rodríguez
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 04/03/2021 16:34:25
Marina Ortega Otero na data 04/03/2021 16:34:32
Juan Carlos Francisco Rivera na data 04/03/2021 16:34:40
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 04/03/2021 16:34:50
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Patricia Otero Rodríguez na data 04/03/2021 16:35:00
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Castro García e Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, deputados do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 1ª, sobre a necesidade dunha maior aposta polo software libre por parte da
Xunta de Galiza.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ao longo dos últimos anos a Xunta de Galiza vén realizando unha serie de
acordos con empresas fornecedoras de software privativo como Microsoft que están a
producir que tanto en esferas coma a administrativa ou a educativa este tipo de software
sexa o maioritario. Isto ademais de provocar unha importante serie de pexas, conlevou
un elevadísimo gasto que chegou só no ano 2019 aos 13,5 millóns de euros só en
licenzas a Microsoft, unha cifra escandalosa se temos en conta que Comunidades
Autónomas como a de Madrid gastou un total de case 18 millóns de euros no período
2015-2019.
Estes datos, ademais do elevado gasto, conlevan unha grandísima preocupación
pola dependencia tecnolóxica da administración galega que se centra nun modelo
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pechado e pouco interoperable.
Alén disto, estes datos desalentan e truncan o modelo que se acadara no período
2005-2009 no que Galiza chegara a ser unha referencia mundial no uso e na promoción
do software libre.
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Este impulso do software libre non se debía a unha preferencia desmotivada,
todo o contrario. As vantaxes do software libre son as que nos impiden entender a razón
pola cal a Xunta de Galiza se saíu do camiño iniciado hai quince anos e rexeitando un
modelo que entre as súas bondades podemos citar as seguintes:
- Independencia dos xigantes multinacionais, o que provoca unha mellor
liberdade por parte do goberno.
- Unha adaptación máis doada á lingua galega, o que garante os nosos dereitos
lingüísticos.
- Potenciación dos desenvolvemento da empresa galega. Co uso do software
libre favoreceríase a incorporación de empresas no noso país axudando así ao seu
crecemento e á ampliación da oferta de traballo.
- Sectorialización do software, permitindo a súa adaptación aos sectores
económicos como o agro, a pesca e moitos outros.
- Maior facilidade na migración dos datos.
- Menor custe, reducindo o gasto desorbitado do goberno galego en software
privativo.
- Maior capacidade de adaptación aos cambios lexislativos.
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Todas estas son só algunhas das múltiples vantaxes do emprego do software
libre ás que o goberno galego lles pecha a porta debido á súa aposta descarada polo
software privativo.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª :
. Cal é a razón que explica o gasto desorbitado por parte da Xunta de Galiza en
software privativo?
. Porque a Xunta de Galiza concede un elevado número de licenzas Microsoft?
. Está disposta a Xunta de Galiza a impulsar e favorecer o uso do software libre
en todas as áreas e dependencias que sexan da súa competencia?

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2021

Asdo.: Daniel Castro García
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 04/03/2021 16:40:54

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 04/03/2021 16:40:57
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Patricia Otero Rodríguez, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 8.ª, Pesca e
Marisqueo.
A mortandade de bivalvos, ameixa e berberecho, nas zonas dos Lombos do Ulla
e proximidades, está a provocar un grave problema para o sector marisqueiro da
ría de Arousa, especialmente para aquelas persoas dependentes desta zona.
Nas últimas semanas veñen aparecendo cantidades enormes de produto morto,
que se converten en cunchas sen utilidade e que están provocando unha fonda
preocupación no entorno social e económico que rodea ao sector. Existen
numerosos problemas acumulados durante anos para os que percíbese unha
descoordinación entre o que a Consellería propón e ofrece como explicación e
solucións e o que o conxunto de mariscadores/as percibe e comprende.
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Os/as traballadores apuntan a varias posibles melloras no estado da zona, que
pasarían por un dragado en condicións da zona dos Lombos do Ulla. Este
dragado permitiría un mellor aproveitamento da zona, por deixar máis
posibilidades a que sobreviva o bivalvo e, ademais, contribuiría a non crear
barreiras naturais de area que provoquen riadas na caída do río Ulla e a entrada
no mar, o que sumado a épocas de fortes chuvias desequilibra profundamente a
salinidade da zona e termina por matar ás ameixas e berberechos, cuestión na
que tamén inflúen os cambios de temperatura do auga. Dende hai tempo
apúntase tamén a unha descoordinación coa caída do auga do embalse de
Portomouros, que podería coordinar os baleirados para facilitar o traballo de
recollida ou sembrado.
A maiores dos problemas da perda de produto, o día a día da recollida de concha
deixa outro problema que ten que ver coa xestión destas cunchas como residuos.
Ata o de agora os traballadores tratan de buscar acomodo e espazos onde
acumular, pero non é unha solución viable a longo prazo e de maneira estrutura.
A pesares da axuda amosada polo Concello de Vilagarcía e recoñecida polas
persoas que alí traballan, é necesario que a administración autonómica,
competente no sector, teña a ben afrontar esta realidade tamén e formule
posibles solucións para este problema que engade, ao final, olores, montañas de
residuos e incluso a volta das cunchas ao mar por mor do vento e as mareas.
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Estes problemas súmanse ao principal, que son as consecuencias en termos de
perdas directas e inmediatas que están a vivir os colectivos de mariscadores, que
ven como perden investimentos de decenas de miles de euros, e millóns de
futuros quilos de bivalvo. Moitos dos casos neste momento son profesionais que
puideron acollerse ás axudas emitidas polo goberno do Estado en 2020 polo cese
de actividade en autónomos, mais non puideron facelo ás exiguas axudas que a
Xunta de Galicia emitiu posto que incluían numerosos condicionantes e cálculos
que as facían practicamente imposibles.
A realidade é que moitas persoas dependentes do mar están paradas dende hai
meses, e ven agora como se perdeu toda unha cantidade ampla de ameixa e
berberecho o que impedirá un aproveitamento do traballo e o seu rendemento.
Mentres, a Consellería ven tratando de demorar unha resposta sobre o asunto,
poñendo en dúbida a realidade da mortandade e pretendendo evitar a
implicación na resolución dunha cuestións urxente e necesaria. En setembro do
ano 2020 aprobouse por unanimidade neste Parlamento de Galicia unha
proposición non de lei para instar ao Goberno da Xunta de Galicia a que
reinvertise en axudas directas para o marisqueo os fondos que quedasen sen
destinatario nas axudas que, por mor desas citadas dificultades, non puidesen ser
destinados. A pesares disto, no sector existe pouca claridade sobre se foi
cumprida esta indicación.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que medidas inmediatas ten previsto tomar a Consellería do Mar para
afrontar o problema da mortandade dos bivalvos nas zonas dos Lombos do
Ulla e proximidades?
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2. Que informes manexa a Xunta de Galicia sobre as causas que produciron a
mortandade de bivalvos nesta zona nas recentes semanas?
3. Ten previsto o goberno da Xunta de Galicia afrontar o necesario dragado
das zonas dos Lombos do Ulla?
4. Que medidas está valorando o goberno da Xunta de Galicia para resolver o
problema dos residuos de conchas acumulados nas zonas de area no
entorno dos Lombos do Ulla?
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5. Que cantidade dos fondos inicialmente dedicados á convocatoria de
axudas na orde do 4 de agosto de 2020 foron concedidos finalmente?
Como foron reinvestidos os fondos restantes segundo o acordo
parlamentario de setembro de 2020?
Pazo do Parlamento, 4 de marzo do 2021
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Patricia Otero Rodríguez
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 04/03/2021 16:59:05
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Patricia Otero Rodríguez na data 04/03/2021 16:59:11
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo e Paulo Ríos Santomé, deputados do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no
Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 2ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O pasado 25 de febreiro entraron en vigor as modificacións na liña de autobús
Ferrol-A Coruña e A Coruña-Ferrol, correspondente ao servizo de transporte público
para persoas traballadoras e funcionarias.
Modificacións dos servizos, en principio de carácter temporal, para mellorar a
situación inicial e corrixir a deficitaria prestación do servizo que a concesionaria realiza
desde o 1 de xaneiro.
Mais estas modificacións, que foron implantadas sen previo aviso, para nada
atenderon as demandas das persoas usuarias.
Así é que o primeiro que se fai é adiantar o horario de saída en 15 minutos con
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respecto ao horario de saída inicialmente previsto.
Ao mesmo tempo suprímese o servizo de liña regular e directo das 6:30h,
derivando ás persoas usuarias deste servizo ao das 6:45h, unificándoo co das persoas
universitarias, provocando unha masificación absolutamente irresponsable no actual
contexto de pandemia.
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Suprimiron tamén a liña nº2 de transporte para persoas traballadoras e
funcionarias –existían dous servizos desde a cidade de Ferrol que facían 2 itinerarios
por distintos centros de traballo da cidade da Coruña, permitindo a entrada do persoal ás
8:00h no seu posto de traballo.
Do mesmo xeito está a acontecer co servizo de liña regular das 14:30 que facía o
traxecto A Coruña-Ferrol Directo, mais que agora deixa de selo e fai o percorrido para
recoller aos estudantes da Zapateira, mais sen garantía de que todos eles teñan praza, xa
que unifican en un único bus un servizo horario de moita demanda.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
2ª:
-Coñece a Xunta de Galiza da supresión de servizos de transporte entre Ferrol-A
Coruña? Coñece da supresión da liña regular Ferrol-A Coruña Directo das 6:30h?
-Ten liberdade a empresa concesionaria para poder suprimir ou mudar os
horarios de prestación dos servizos?
-Cales son as condicións pactadas entre a Xunta de Galiza e a empresa
concesionaria do servizo para as liñas entre Ferrol e A Coruña? Cantos servizos deben
ser específicos para determinados colectivos? En que horarios?
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-Hai un mínimo de servizos que deba realizarse de xeito directo? En que
horarios?
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-Sabe a Xunta de Galiza por que razón se suprimen paradas no centro da cidade
da Coruña? Ten coñecemento a Xunta de Galiza de algunha xestión por parte do
concello da Coruña en relación con estes servizos?

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2021

Asdo.: Ramón Fernández Alfonzo
Paulos Ríos Santomé
Deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 04/03/2021 17:14:03
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Paulo Ríos Santomé na data 04/03/2021 17:14:16
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Noa Presas Bergantiños e Daniel Pérez López,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 3ª, en demanda dunha unificación na tramitación das
axudas para paliar os efectos da Covid19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A pandemia do Covid19 e as restricións á mobilidade e a determinadas
actividades, así como a contracción do consumo, colocou a multitude de empresas de
diferentes sectores en serias dificultades económicas, que veñen sendo enfrontadas por
parte dos gobernos dun xeito tardío, como resposta ás demandas dos diferentes
colectivos na medida en que adquiren relevancia a través de mobilizacións sociais, e
sobre todo parciais e insuficientes.
No caso da Xunta de Galiza algunhas das axudas establecidas foron subvencións
a fondo perdido e préstamos do IGAPE a través de diferentes convocatorias, que
adoecen en todos os casos dunha serie de eivas como a propia dispersión das axudas en
diferentes convocatorias, a falta de publicidade, e prazos de resolución excesivos, que
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os fan pouco funcionais nas actuais circunstancias.
Un xeito de gobernar, a remolque dos problemas, carente de iniciativa e de
previsión, xordo ante as lexítimas demandas dos colectivos afectados, que ten
provocado un agravamento dos problemas, cando non situacións xa irrevogábeis para
moitos negocios.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 3ª :
. Cantas convocatorias de axudas económicas para negocios con problemas
derivados do Covid19 ten lanzado a Xunta de Galiza?
. Cantas foron de subvencións a fondo perdido e cantas de préstamos? Que
cantidades destinou a Xunta de Galiza para cada unha delas?
. Que porcentaxe de axudas foi destinado a investimento? Que porcentaxe a
solucionar problemas de circulante?
. Que prazos de tempo se estableceron para a presentación de solicitudes en cada
unha das convocatorias? Cal foi o prazo medio de resolución de solicitudes en cada
convocatoria?
. Canto tardaron de media as SGR en realizar os trámites que lles correspondían?
En cantos casos as solicitudes se denegan a instancias das SGR? En que medida
encarecen as SGR a obtención das axudas?
. Que porcentaxe das solicitudes foron resoltas favorablemente en cada
convocatoria? A canto ascendeu o montante das axudas concedidas en cada
convocatoria?
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. Cantas empresas teñen presentado solicitudes a máis de unha convocatoria de
axudas? Tiveron que repetir entrega de documentación?
. Considera a Xunta de Galiza que ten persoal cualificado abondo para atender as
necesidades derivadas do Covid19?
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. Que porcentaxe de mora calcula a Xunta que pode sufrir sobre os préstamos
concedidos?
. Que outras convocatorias de axudas ten previsto lanzar a Xunta de Galiza no
futuro a través do IGAPE? Que outros organismos da Xunta de Galiza lanzan axudas
destinadas a negocios con problemas polo Covid19?
. Considera a Xunta de Galiza que o nivel de coñecemento público das súas
axudas é óptimo?
. En que aspectos considera a Xunta de Galiza que podería mellorar a súa xestión
das axudas?

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 04/03/2021 17:11:34
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Noa Presas Bergantiños na data 04/03/2021 17:11:37

CSV: BOPGDSPGOYBdlWbFo6
REXISTROml0vGge779
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Daniel Pérez López na data 04/03/2021 17:11:44
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