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ı 13679 (11/POP-001857)
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Sobre a dotación orzamentaria das subvencións da Consellería de Emprego e Igualdade para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no ano 2021,
49019
e o número de empregos que se prevé manter ou crear

ı 13683 (11/POP-001859)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre o investimento previsto pola Consellería de Emprego e Igualdade no ano 2021 para a contratación de persoas en situación ou en risco de exclusión social en empresas de inserción laboral
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Sobre o alcance das axudas da Consellería de Emprego e Igualdade destinadas a garantir a viabilidade
e a consolidar os postos de traballo ocupados por persoas con discapacidade ou en risco de exclusión
social en centros especiais de emprego de iniciativa social e empresas de inserción laboral 49025

ı 13695 (11/POP-001861)
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Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da dotación do servizo de atención ás emerxencias
sanitarias da comarca de Deza
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ı 13709 (11/POP-001862)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Pérez López, Daniel
Sobre o tipo de seguimento que está a facer o Goberno galego da xestión, eliminación, reutilización
ou reciclaxe dos pneumáticos usados depositados en Lendo, no concello da Laracha
49032

ı 13717 (11/POP-001863)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa información referida ao impacto da covid-19
nas residencias de maiores
49035
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ı 13737 (11/POP-001864)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do baixo ritmo de execución das obras nos treitos
pendentes da autovía A-54, Lugo-Santiago de Compostela
49038

ı 13740 (11/POP-001865)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre o investimento que vai realizar a Xunta de Galicia no ano 2021 en axudas destinadas ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para a posta en marcha de programas especíﬁcos
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de recursos integrais de atención especializada dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade
49041

ı 13744 (11/POP-001866)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre o orzamento total da convocatoria, para o ano 2021, das axudas destinadas ás entidades
locais de Galicia para a promoción da igualdade e a prevención e tratamento da violencia de xénero
49043

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)
Admisión a trámite ao abeiro do artigo 155.5 de Regulamento do Parlamento, traslado
á Xunta de Portavoces e publicación

ı 13729 (11/PUP-000168)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro e 7 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do recurso de inconstitucionalidade anunciado polo
Goberno central contra a Lei 8/2021, de modiﬁcación da Lei 8/2008, de saúde de Galicia
49045

ı 13803 (11/PUP-000169)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre as previsións da Xunta de Galicia referidas ao impulso dun gran acordo de país respecto dos
49048
fondos Next Generation baseado na transparencia e no diálogo

ı 13806 (11/PUP-000170)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 18 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da situación xerada polo peche da circulación no túnel
do Folgoso, na autovía das Rías Baixas, A-52
49050

ı 13816 (11/PUP-000171)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes
Sobre a xestión que vai levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa venda de terreos do porto
da Coruña
49054

ı 13825 (11/PUP-000172)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre o balance que fai o Goberno galego do cumprimento polo Goberno central das demandas
prioritarias para Galicia ﬁxadas no documento titulado Axenda Galicia
49057
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1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación

ı 13834 (11/POPX-000025)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre a posición do Goberno galego respecto do acordo dun plan de reforzo do sistema de vacina49060
ción de Galicia

ı 13835 (11/POPX-000026)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana
Sobre a contribución concreta que fai á defensa dos intereses de Galicia a posición do Goberno galego diante do Goberno central
49061

1.4.4.2. Preguntas orais en comisión

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

ı 13788 (11/POC-002289)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en materia lingüística no ensino

ı 13807 (11/POC-002291)

49062

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 18 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da situación xerada polo peche da circulación no túnel
49076
do Folgoso, na Autovía das Rías Baixas, A-52

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

ı 13623 (11/POC-002258)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non incluír o persoal do Instituto Social da Mariña, do Servizo de Vixilancia Aduaneira e do Servizo de Gardacostas de Galicia nos grupos prioritarios de va49080
cinación fronte á covid-19, e as previsións ao respecto

ı 13628 (11/POC-002259)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as razóns da instalación de barreiras provisionais de obra na estrada OU-540, Ourense-fronteira portuguesa, no treito situado nas proximidades do punto quilométrico 4,200, e o prazo pre49084
visto polo Goberno galego para o remate desa actuación
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ı 13634 (11/POC-002260)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do Regulamento de control da pesca recentemente
aprobado polo Parlamento Europeo e do seu impacto para a frota artesanal de Galicia, así como
sobre as actuacións levadas a cabo e previstas ao respecto
49087

ı 13646 (11/POC-002261)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre os datos referidos ás actividades formativas do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de
49093
Galicia no ámbito da prevención de riscos laborais

ı 13651 (11/POC-002262)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e 2 máis
Sobre a problemática existente no centro de menores Santo Anxo, de Rábade, e a xestión da Consellería de Política Social ao respecto
49096

ı 13663 (11/POC-002263)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do incremento na XI lexislatura da dotación de
persoal e do horario de funcionamento do Centro de Saúde de Novo Mesoiro, na Coruña, así como
do reforzo dos seus servizos e do seu persoal durante os períodos de vacacións
49098

ı 13669 (11/POC-002264)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para evitar a baixada do prezo do piñeiro e un
aumento exponencial da superﬁcie de eucalipto como consecuencia do anuncio da suspensión
temporal da plantación desta especie dous ou tres meses antes da súa entrada en vigor 49102

ı 13672 (11/POC-002265)
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre os datos referidos ás axudas aprobadas pola Consellería de Emprego e Igualdade para o de49105
senvolvemento dos obradoiros de emprego para a edición 2021-2022º

ı 13674 (11/POC-002266)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre as medidas que está a desenvolver o Goberno galego para mellorar o acceso ao emprego
49108
da mocidade e o número de persoas beneﬁciarias destas medidas previsto para 2021

ı 13676 (11/POC-002267)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre a dotación orzamentaria do Plan de formación para o emprego na súa edición 2021-2022,
así como respecto do número de persoas ás que vai beneﬁciar e os cursos en que se vai artellar
49111

ı 13678 (11/POC-002268)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre os datos referidos ao Programa Aprol-Economía social para o ano 2021 e as outras medidas
postas en marcha pola Consellería de Emprego e Igualdade para potenciar o movemento coopera49114
tivista no marco da economía social

ı 13680 (11/POC-002269)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre a dotación orzamentaria das subvencións da Consellería de Emprego e Igualdade para a
contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no ano
2021, o número de empregos que se prevé manter ou crear e o balance do procedemento execu49117
tado en 2020

ı 13682 (11/POC-002270)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre o investimento que vai realizar a Consellería de Emprego e Igualdade no ano 2021 para a
contratación de persoas en situación ou en risco de exclusión social en empresas de inserción la49120
boral, e as outras actuacións previstas a favor do emprego inclusivo

ı 13684 (11/POC-002271)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre os datos referidos ás axudas da Consellería de Emprego e Igualdade destinadas a garantir a
viabilidade e a consolidar os postos de traballo ocupados por persoas con discapacidade ou en
risco de exclusión social en centros especiais de emprego de iniciativa social e empresas de inserción laboral
49123

ı 13639 (11/POC-002272)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación co impacto das medidas adoptadas fronte á covid49126
19 nas pemes e autónomas do concello de Ourense

ı 13692 (11/POC-002274)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da dotación da comarca do Deza cunha ambulancia medicalizada, así como respecto das razóns da demora e das previsións referidas á reposición
49131
da ambulancia de apoio comprometida
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ı 13701 (11/POC-002275)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Abelairas Rodríguez, María Isaura
Sobre a entrevista realizada o día 22 de marzo de 2021 á deputada no Congreso dos Deputados Dª
Cayetana Álvarez de Toledo no programa Bos días da TVG
49135

ı 13707 (11/POC-002276)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Pérez López, Daniel
Sobre a realización polo Goberno galego dalgún seguimento da xestión, eliminación, reutilización
ou reciclaxe dos pneumáticos usados depositados nunha parcela de Lendo, no concello da Laracha,
49137
e o prazo previsto para o remate dos traballos da súa retirada

ı 13714 (11/POC-002277)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o número de persoas ﬁnadas en residencias de maiores en Galicia durante a pandemia da
covid-19 e as razóns do Goberno galego para non publicar os datos desagregados por centros
49141

ı 13719 (11/POC-002278)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 3 máis
Sobre o grao de execución do Plan de banda larga de Galicia 2020 no concello de Viveiro

ı 13736 (11/POC-002279)

49144

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre as xestións realizadas ou previstas polo Goberno galego ante do Ministerio de Transportes,
Mobilidade e Axenda Urbana para a axilización das obras pendentes da autovía A-54, Lugo-Santiago
de Compostela
49147

ı 13741 (11/POC-002280)
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre os datos referidos ao investimento que vai realizar a Xunta de Galicia no ano 2021 en axudas
destinadas ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para a posta en marcha de programas especíﬁcos de recursos integrais de atención especializada dirixidos a mulleres en situación
49150
de especial vulnerabilidade

ı 13742 (11/POC-002281)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre os datos referidos á convocatoria, para o ano 2021, das axudas destinadas ás asociacións
de nais e pais do alumnado dos centros educativos de Galicia para a realización de actividades de
49152
promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero
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ı 13743 (11/POC-002282)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre os datos referidos á convocatoria, para o ano 2021, das axudas destinadas ás entidades locais
de Galicia para a promoción da igualdade e a prevención e tratamento da violencia de xénero
49155

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

ı 13074 (11/PRE-003140)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Facenda e Administración Pública durante os anos 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020
no concello de Piñor
49157

ı 13624 (11/PRE-003390)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non incluír o persoal do Instituto Social da Mariña, do Servizo de Vixilancia Aduaneira e do Servizo de Gardacostas de Galicia nos grupos prioritarios de vacinación fronte á covid-19, e as previsións ao respecto
49158

ı 13629 (11/PRE-003391)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as razóns da instalación de barreiras provisionais de obra na estrada OU-540, Ourense-fronteira portuguesa, no treito situado nas proximidades do punto quilométrico 4,200, e o prazo pre49162
visto polo Goberno galego para o remate desa actuación

ı 13632 (11/PRE-003392)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do Regulamento de control da pesca recentemente
aprobado polo Parlamento Europeo e do seu impacto para a frota artesanal de Galicia, así como
49165
sobre as actuacións levadas a cabo e previstas ao respecto
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ı 13640 (11/PRE-003393)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación co impacto das medidas adoptadas fronte á covid49170
19 nas pemes e autónomas do concello de Ourense

ı 13652 (11/PRE-003394)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
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Ortega Otero, Marina e 2 máis
Sobre a problemática existente no centro de menores Santo Anxo, de Rábade, e a xestión da Con49175
sellería de Política Social ao respecto

ı 13664 (11/PRE-003395)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do incremento na XI lexislatura da dotación de
persoal e do horario de funcionamento do Centro de Saúde de Novo Mesoiro, na Coruña, así como
49177
do reforzo dos seus servizos e do seu persoal durante os períodos de vacacións

ı 13671 (11/PRE-003396)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para evitar a baixada do prezo do piñeiro e un
aumento exponencial da superﬁcie de eucalipto como consecuencia do anuncio da suspensión
temporal da plantación desta especie dous ou tres meses antes da súa entrada en vigor 49181

ı 13693 (11/PRE-003397)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da dotación da comarca do Deza cunha ambulancia medicalizada, así como respecto das razóns da demora e das previsións referidas á reposición
da ambulancia de apoio comprometida
49184

ı 13700 (11/PRE-003398)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Rodil Fernández, Olalla
Sobre os datos referidos ás persoas usuarias dunha residencia da terceira idade ﬁnadas por covid49188
19 desde o inicio da pandemia ata o 30 de marzo de 2021

ı 13702 (11/PRE-003399)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Abelairas Rodríguez, María Isaura
Sobre a entrevista realizada o día 22 de marzo de 2021 á deputada no Congreso dos Deputados Dª
49190
Cayetana Álvarez de Toledo no programa Bos días da TVG
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ı 13708 (11/PRE-003400)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Pérez López, Daniel
Sobre a realización polo Goberno galego dalgún seguimento da xestión, eliminación, reutilización
ou reciclaxe dos pneumáticos usados depositados nunha parcela de Lendo, no concello da Laracha,
49192
e o prazo previsto para o remate dos traballos da súa retirada

ı 13715 (11/PRE-003401)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
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Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o número de persoas ﬁnadas en residencias de maiores en Galicia durante a pandemia da
covid-19 e as razóns do Goberno galego para non publicar os datos desagregados por centros
49196

ı 13720 (11/PRE-003402)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 3 máis
Sobre o grao de execución do Plan de banda larga de Galicia 2020 no concello de Viveiro

49199
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 6 de abril de 2021, adoptou os seguintes acordos:

1. Procedementos parlamentarios
1.4. Procedementos de información
1.4.3. Interpelacións

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación
- 13790 (11/INT-000786)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre a política da Xunta de Galicia en materia lingüística no ensino

Admisión a trámite e publicación

- 13633 (11/INT-000776)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación co impacto para a frota artesanal de Galicia da modiﬁcación do Regulamento de control da pesca da Unión Europea
- 13641 (11/INT-000777)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a elaboración e aprobación dun plan de apoio ás autónomas e pemes
- 13666 (11/INT-000778)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre a política do Goberno galego en materia forestal
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- 13694 (11/INT-000779)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre os criterios da Xunta de Galicia para dotación de emerxencias
- 13716 (11/INT-000780)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a política do Goberno galego en relación coa información referida ao impacto da covid-19
nas residencias de maiores
- 13721 (11/INT-000781)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 3 máis
Sobre o grao de execución do Plan de banda larga de Galicia 2020
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1.4.4. Preguntas
1.4.4.1. Preguntas orais en pleno
1.4.4.1.1. Preguntas orais

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia e publicación
- 13791 (11/POP-001873)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre a remisión pola Xunta de Galicia ao Goberno central dalgunha avaliación propia dos resultados da aplicación do Decreto 79/2010, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia,
para a redacción do informe requirido polo Consello de Europa. (Procedemento de urxencia)
- 13792 (11/POP-001874)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana e 18 máis
Sobre a asunción polo Goberno galego do compromiso de dialogar coa sociedade co obxectivo de
iniciar e dar cumprimento ás accións requiridas polo Consello de Europa para cumprir a Carta Europea das linguas rexionais ou minoritarias antes do 1 de agosto de 2023

Admisión a trámite e publicación
- 13625 (11/POP-001847)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non incluír o persoal do Instituto Social da Mariña, do Servizo de Vixilancia Aduaneira e do Servizo de Gardacostas de Galicia nos grupos prioritarios de vacinación fronte á covid-19
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- 13635 (11/POP-001848)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da afectación do Regulamento de control da pesca recentemente aprobado polo Parlamento Europeo na frota artesanal de Galicia
- 13642 (11/POP-001849)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a elaboración e aprobación dun plan de apoio ás autónomas e pemes do concello de Ourense
- 13647 (11/POP-001850)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre o número de prazas que ofrece o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia en cursos
de prevención de riscos laborais ao abeiro do actual plan anual de formación
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- 13650 (11/POP-001851)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e 2 máis
Sobre o número de menores ingresados nos últimos catro anos no centro Santo Anxo, de Rábade,
cunha tutela e garda e que posteriormente derivaron a un centro de reforma con causas xudiciais
- 13665 (11/POP-001852)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do incremento na XI lexislatura da dotación de
persoal e do horario de funcionamento do Centro de Saúde de Novo Mesoiro, na Coruña, así como
sobre a habilitación dos usos do primeiro andar
- 13670 (11/POP-001853)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre as razóns do Goberno galego para anunciar a suspensión temporal da plantación de eucalipto dous ou tres meses antes da súa entrada en vigor
- 13673 (11/POP-001854)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre o orzamento destinado pola Consellería de Emprego e Igualdade ás axudas para o desenvolvemento dos obradoiros de emprego para a edición 2021-2022 e o número de persoas beneﬁciarias previsto
- 13675 (11/POP-001855)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre as medidas que está a desenvolver o Goberno galego para mellorar o acceso ao emprego
da mocidade e o número de persoas beneﬁciarias destas medidas previsto para 2021
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- 13677 (11/POP-001856)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre o Plan de formación para o emprego, na súa edición 2021-2022
- 13679 (11/POP-001857)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre a dotación orzamentaria do Programa Aprol-Economía social para o ano 2021, así como respecto do número de cooperativas beneﬁciarias previsto
- 13681 (11/POP-001858)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
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Sobre a dotación orzamentaria das subvencións da Consellería de Emprego e Igualdade para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no ano 2021,
e o número de empregos que se prevé manter ou crear
- 13683 (11/POP-001859)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre o investimento previsto pola Consellería de Emprego e Igualdade no ano 2021 para a contratación de persoas en situación ou en risco de exclusión social en empresas de inserción laboral
- 13685 (11/POP-001860)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre o alcance das axudas da Consellería de Emprego e Igualdade destinadas a garantir a viabilidade
e a consolidar os postos de traballo ocupados por persoas con discapacidade ou en risco de exclusión
social en centros especiais de emprego de iniciativa social e empresas de inserción laboral
- 13695 (11/POP-001861)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da dotación do servizo de atención ás emerxencias
sanitarias da comarca de Deza
- 13709 (11/POP-001862)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Pérez López, Daniel
Sobre o tipo de seguimento que está a facer o Goberno galego da xestión, eliminación, reutilización
ou reciclaxe dos pneumáticos usados depositados en Lendo, no concello da Laracha
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- 13717 (11/POP-001863)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa información referida ao impacto da covid-19
nas residencias de maiores
- 13737 (11/POP-001864)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do baixo ritmo de execución das obras nos treitos
pendentes da autovía A-54, Lugo-Santiago de Compostela
- 13740 (11/POP-001865)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre o investimento que vai realizar a Xunta de Galicia no ano 2021 en axudas destinadas ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para a posta en marcha de programas especíﬁcos

48927

XI lexislatura. Número 121. 7 de abril de 2021

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

de recursos integrais de atención especializada dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade
- 13744 (11/POP-001866)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre o orzamento total da convocatoria, para o ano 2021, das axudas destinadas ás entidades
locais de Galicia para a promoción da igualdade e a prevención e tratamento da violencia de
xénero

1.4.4.1.2. Preguntas urxentes (art. 155.5)
Admisión a trámite ao abeiro do artigo 155.5 de Regulamento do Parlamento, traslado
á Xunta de Portavoces e publicación
- 13729 (11/PUP-000168)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro e 7 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do recurso de inconstitucionalidade anunciado polo
Goberno central contra a Lei 8/2021, de modiﬁcación da Lei 8/2008, de saúde de Galicia
- 13803 (11/PUP-000169)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre as previsións da Xunta de Galicia referidas ao impulso dun gran acordo de país respecto dos
fondos Next Generation baseado na transparencia e no diálogo
- 13806 (11/PUP-000170)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 18 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da situación xerada polo peche da circulación no túnel
do Folgoso, na autovía das Rías Baixas, A-52
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- 13816 (11/PUP-000171)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes
Sobre a xestión que vai levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa venda de terreos do porto
da Coruña
- 13825 (11/PUP-000172)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 6 máis
Sobre o balance que fai o Goberno galego do cumprimento polo Goberno central das demandas
prioritarias para Galicia ﬁxadas no documento titulado Axenda Galicia
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1.4.4.1.3. Preguntas ao presidente da Xunta de Galicia

Admisión a trámite, traslado á Xunta de Portavoces e publicación
- 13834 (11/POPX-000025)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Caballero Miguez, Gonzalo
Sobre a posición do Goberno galego respecto do acordo dun plan de reforzo do sistema de vacinación de Galicia
- 13835 (11/POPX-000026)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pontón Mondelo, Ana
Sobre a contribución concreta que fai á defensa dos intereses de Galicia a posición do Goberno galego diante do Goberno central

1.4.4.2. Preguntas orais en comisión

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a comisión e publicación
- 13788 (11/POC-002289)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en materia lingüística no ensino
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 13807 (11/POC-002291)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Calvo Pouso, Diego e 18 máis
Sobre a valoración que fai a Xunta de Galicia da situación xerada polo peche da circulación no túnel
do Folgoso, na Autovía das Rías Baixas, A-52
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
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Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 13623 (11/POC-002258)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non incluír o persoal do Instituto Social da Mariña, do Servizo de Vixilancia Aduaneira e do Servizo de Gardacostas de Galicia nos grupos prioritarios de vacinación fronte á covid-19, e as previsións ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13628 (11/POC-002259)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
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Sobre as razóns da instalación de barreiras provisionais de obra na estrada OU-540, Ourense-fronteira portuguesa, no treito situado nas proximidades do punto quilométrico 4,200, e o prazo previsto polo Goberno galego para o remate desa actuación
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 13634 (11/POC-002260)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do Regulamento de control da pesca recentemente
aprobado polo Parlamento Europeo e do seu impacto para a frota artesanal de Galicia, así como
sobre as actuacións levadas a cabo e previstas ao respecto
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
- 13646 (11/POC-002261)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre os datos referidos ás actividades formativas do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de
Galicia no ámbito da prevención de riscos laborais
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13651 (11/POC-002262)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e 2 máis
Sobre a problemática existente no centro de menores Santo Anxo, de Rábade, e a xestión da Consellería de Política Social ao respecto
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 13663 (11/POC-002263)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do incremento na XI lexislatura da dotación de
persoal e do horario de funcionamento do Centro de Saúde de Novo Mesoiro, na Coruña, así como
do reforzo dos seus servizos e do seu persoal durante os períodos de vacacións
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13669 (11/POC-002264)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para evitar a baixada do prezo do piñeiro e un
aumento exponencial da superﬁcie de eucalipto como consecuencia do anuncio da suspensión
temporal da plantación desta especie dous ou tres meses antes da súa entrada en vigor
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 13672 (11/POC-002265)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
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Sobre os datos referidos ás axudas aprobadas pola Consellería de Emprego e Igualdade para o desenvolvemento dos obradoiros de emprego para a edición 2021-2022
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13674 (11/POC-002266)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre as medidas que está a desenvolver o Goberno galego para mellorar o acceso ao emprego
da mocidade e o número de persoas beneﬁciarias destas medidas previsto para 2021
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13676 (11/POC-002267)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre a dotación orzamentaria do Plan de formación para o emprego na súa edición 2021-2022,
así como respecto do número de persoas ás que vai beneﬁciar e os cursos en que se vai artellar
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13678 (11/POC-002268)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre os datos referidos ao Programa Aprol-Economía social para o ano 2021 e as outras medidas
postas en marcha pola Consellería de Emprego e Igualdade para potenciar o movemento cooperativista no marco da economía social
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
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- 13680 (11/POC-002269)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre a dotación orzamentaria das subvencións da Consellería de Emprego e Igualdade para a
contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no ano
2021, o número de empregos que se prevé manter ou crear e o balance do procedemento executado en 2020
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13682 (11/POC-002270)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre o investimento que vai realizar a Consellería de Emprego e Igualdade no ano 2021 para a
contratación de persoas en situación ou en risco de exclusión social en empresas de inserción laboral, e as outras actuacións previstas a favor do emprego inclusivo
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13684 (11/POC-002271)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
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Sobre os datos referidos ás axudas da Consellería de Emprego e Igualdade destinadas a garantir a
viabilidade e a consolidar os postos de traballo ocupados por persoas con discapacidade ou en
risco de exclusión social en centros especiais de emprego de iniciativa social e empresas de inserción laboral
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13639 (11/POC-002272)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación co impacto das medidas adoptadas fronte á covid19 nas pemes e autónomas do concello de Ourense
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 13692 (11/POC-002274)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da dotación da comarca do Deza cunha ambulancia medicalizada, así como respecto das razóns da demora e das previsións referidas á reposición
da ambulancia de apoio comprometida
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13701 (11/POC-002275)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Abelairas Rodríguez, María Isaura
Sobre a entrevista realizada o día 22 de marzo de 2021 á deputada no Congreso dos Deputados Dª
Cayetana Álvarez de Toledo no programa Bos días da TVG
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG
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- 13707 (11/POC-002276)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Pérez López, Daniel
Sobre a realización polo Goberno galego dalgún seguimento da xestión, eliminación, reutilización
ou reciclaxe dos pneumáticos usados depositados nunha parcela de Lendo, no concello da Laracha,
e o prazo previsto para o remate dos traballos da súa retirada
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 13714 (11/POC-002277)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o número de persoas ﬁnadas en residencias de maiores en Galicia durante a pandemia da
covid-19 e as razóns do Goberno galego para non publicar os datos desagregados por centros
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13719 (11/POC-002278)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 3 máis
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Sobre o grao de execución do Plan de banda larga de Galicia 2020 no concello de Viveiro
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 13736 (11/POC-002279)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Balseiro Orol, José Manuel e 7 máis
Sobre as xestións realizadas ou previstas polo Goberno galego ante do Ministerio de Transportes,
Mobilidade e Axenda Urbana para a axilización das obras pendentes da autovía A-54, Lugo-Santiago
de Compostela
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 13741 (11/POC-002280)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre os datos referidos ao investimento que vai realizar a Xunta de Galicia no ano 2021 en axudas
destinadas ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para a posta en marcha de programas especíﬁcos de recursos integrais de atención especializada dirixidos a mulleres en situación
de especial vulnerabilidade
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13742 (11/POC-002281)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre os datos referidos á convocatoria, para o ano 2021, das axudas destinadas ás asociacións
de nais e pais do alumnado dos centros educativos de Galicia para a realización de actividades de
promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13743 (11/POC-002282)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e 7 máis
Sobre os datos referidos á convocatoria, para o ano 2021, das axudas destinadas ás entidades locais
de Galicia para a promoción da igualdade e a prevención e tratamento da violencia de xénero
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

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

- 13074 (11/PRE-003140)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina
Sobre os datos referidos aos convenios, subvencións e axudas de calquera tipo outorgadas pola
Consellería de Facenda e Administración Pública durante os anos 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020
no concello de Piñor
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- 13624 (11/PRE-003390)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as razóns do Goberno galego para non incluír o persoal do Instituto Social da Mariña, do Servizo de Vixilancia Aduaneira e do Servizo de Gardacostas de Galicia nos grupos prioritarios de vacinación fronte á covid-19, e as previsións ao respecto
- 13629 (11/PRE-003391)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as razóns da instalación de barreiras provisionais de obra na estrada OU-540, Ourense-fronteira portuguesa, no treito situado nas proximidades do punto quilométrico 4,200, e o prazo previsto polo Goberno galego para o remate desa actuación
- 13632 (11/PRE-003392)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego do Regulamento de control da pesca recentemente
aprobado polo Parlamento Europeo e do seu impacto para a frota artesanal de Galicia, así como
sobre as actuacións levadas a cabo e previstas ao respecto
- 13640 (11/PRE-003393)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación co impacto das medidas adoptadas fronte á covid19 nas pemes e autónomas do concello de Ourense
- 13652 (11/PRE-003394)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e 2 máis
Sobre a problemática existente no centro de menores Santo Anxo, de Rábade, e a xestión da Consellería de Política Social ao respecto
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- 13664 (11/PRE-003395)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do incremento na XI lexislatura da dotación de
persoal e do horario de funcionamento do Centro de Saúde de Novo Mesoiro, na Coruña, así como
do reforzo dos seus servizos e do seu persoal durante os períodos de vacacións
- 13671 (11/PRE-003396)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para evitar a baixada do prezo do piñeiro e un
aumento exponencial da superﬁcie de eucalipto como consecuencia do anuncio da suspensión
temporal da plantación desta especie dous ou tres meses antes da súa entrada en vigor
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- 13693 (11/PRE-003397)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Prado Cores, María Montserrat e 2 máis
Sobre as intencións do Goberno galego respecto da dotación da comarca do Deza cunha ambulancia medicalizada, así como respecto das razóns da demora e das previsións referidas á reposición
da ambulancia de apoio comprometida
- 13700 (11/PRE-003398)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Rodil Fernández, Olalla
Sobre os datos referidos ás persoas usuarias dunha residencia da terceira idade ﬁnadas por covid19 desde o inicio da pandemia ata o 30 de marzo de 2021
- 13702 (11/PRE-003399)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Abelairas Rodríguez, María Isaura
Sobre a entrevista realizada o día 22 de marzo de 2021 á deputada no Congreso dos Deputados Dª
Cayetana Álvarez de Toledo no programa Bos días da TVG
- 13708 (11/PRE-003400)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e Pérez López, Daniel
Sobre a realización polo Goberno galego dalgún seguimento da xestión, eliminación, reutilización
ou reciclaxe dos pneumáticos usados depositados nunha parcela de Lendo, no concello da Laracha,
e o prazo previsto para o remate dos traballos da súa retirada
- 13715 (11/PRE-003401)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o número de persoas ﬁnadas en residencias de maiores en Galicia durante a pandemia da
covid-19 e as razóns do Goberno galego para non publicar os datos desagregados por centros
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- 13720 (11/PRE-003402)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 3 máis
Sobre o grao de execución do Plan de banda larga de Galicia 2020 no concello de Viveiro
Santiago de Compostela, 6 de abril de 2021
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Manuel Antonio Lourenzo
Sobral, Mª Carmen Aira Díaz, Luis Bará Torres, Iria Carreira Pazos, Daniel
Castro García, Ramón Fernández Alfonzo, Alexandra Fernández Gómez, María
González Albert, Mª Carme González Iglesias, Rosana Pérez Fernández, Daniel
Pérez López, Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Mercedes Queixas
Zas, Paulo Ríos Santomé, Xosé Luis Rivas Cruz e Iago Tabarés Pérez-Piñeiro,
deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego
(BNG), ao abeiro do disposto nos artigos 147 e 98 do Regulamento da Cámara,
presentan a seguinte Interpelación.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola necesidade de que o Parlamento se posicione
diante da insistencia no cuestionamento por parte do Consello de Europa da política
lingüística da Xunta, nomeadamente no ensino, constatando que nada fixo conforme os
requirimentos realizados por parte deste organismo.

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Estado español ratificou en 2001 a Carta europea das linguas rexionais e
minorizadas, un tratado internacional promovido polo Consello de Europa.
En decembro de 2019 o Comité de Ministros do Consello de Europa emitía un
novo informe, o cuarto xa, en que advertía de forma reiterada sobre as graves
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deficiencias na política lingüística educativa da Xunta de Galiza que estaban a
comprometer o progresivo avance da normalización do galego e, consecuentemente, o
articulado da Lei de normalización lingüística.
Naquel informe, o Comité de Ministros do Consello de Europa advertía máis
unha vez, baseándose nas estatísticas oficiais, da importante diminución do número de
galegofalantes e da progresiva quebra acentuada da transmisión do noso idioma propio e
oficial de pais a fillos, unha transmisión natural que xa non está garantida, o que afecta
de forma significativa ao mantemento da proporción de alumnado con coñecemento do
galego cando se incorpora ao ensino, o que converte este espazo como única contorna
de aprendizaxe, nomeadamente nas áreas urbanas e periurbanas.
Asemade, este informe do Consello de Europa afirmaba que a presenza do
galego era insuficiente no ensino, especialmente a nivel preescolar, para cuxa reversión
propuxo eliminar as limitacións á docencia en galego que actualmente regula o Decreto
79/2010 de plurilingüismo.
Recentemente o goberno do Estado fixo pública a súa resposta aos
requirimentos do Consello de Europa a través do “Informe sobre las recomendaciones
de acción inmediata formuladas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en
su Resolución de 11 de diciembre de 2019 en relación a la aplicación de la Carta
Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias”.
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Neste informe do Estado destácase que actualmente non hai limitacións ao
ensino en galego en Galiza, como si verificou o Comité de Ministros, e que o éxito do
modelo plurilingüe implantado desde 2010 está avalado por múltiples estudos e
avaliacións.
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A metodoloxía para a elaboración deste informe di asentarse na consulta ao
goberno galego solicitando a súa colaboración para a redacción da resposta.
No entanto, da lectura do informe de resposta do Estado español tíranse
algunhas inexactitudes a respecto da implantación do Decreto 79/2010 como que as
dúas linguas oficiais reparten a docencia en porcentaxes iguais ou que non existen
limitacións ao ensino do galego.
Por outra banda, xustifícanse estas afirmacións nos datos positivos expostos por
supostos estudos científicos achegados polo goberno galego.
No BNG reiteradamente demandamos ao goberno que fixese públicos os
resultados da avaliación anual a que obriga a Disposición adicional quinta do
mencionado decreto, despois de finalizar cada curso, co obxectivo de “desenvolver
cantas disposicións fosen precisas para o mellor cumprimento e adaptación dos seus
obxectivos co fin de que poida achegarse gradualmente ao marco dun ensino plurilingüe
e á plena aplicación da Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias”.
Mais o PP nunca achegou ningunha avaliación de contraste, polo que seguimos
a descoñecer que avaliacións foron as entregadas polo goberno da Xunta ao goberno
español.
Estes días pasados o Comité de Expertos do Consello de Europa vén de facer
público un novo informe de avaliación a medio termo, correspondente ao 5º ciclo de
CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
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avaliación da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minorizadas, onde se constatan de
novo os incumprimentos respecto ao galego xa referidos en informes anteriores e polo
tanto non subsanados polos gobernos español e galego.
A respecto do ensino galego, o informe volve sinalar a gravidade da situación do
noso idioma indicando que segundo o compromiso do Estado e da Xunta “o ensino debe
3
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ter o galego como lingua de instrución” e que “o marco legal actual é contrario aos
compromisos do Estado español”, polo que “non todas as limitación ao ensino en
galego foron eliminadas” tal e como está comprometido. Neste sentido alerta sobre o
feito de que o 23,9 % de menores de 15 anos non sexan capaces de se expresaren en
galego.
O documento insta a informar das accións tomadas para cumprir o tratado antes
do 1 de agosto de 2023.
Unha observación redundante que fai pensar na manipulación dos informes
emitidos polo Estado ao Comité de Expertos a partir dos informes entregados pola
Xunta de Galiza.
E todo isto na altura en que desde a sociedade, nomeadamente desde o amplo
abano que constrúen as comunidades educativas, se está a ofrecer unha nova e
consensuada Proposta de bases para a normalización do ensino en Galiza, que xa nos foi
presentada aos grupos políticos durante a pasada campaña electoral.
Desde o pasado mes de febreiro o grupo parlamentario do BNG estamos a
demandar quincenalmente á Mesa da Comisión de Educación e Cultura a incorporación,
como punto da orde do día, da comparecencia dun representante dos diferentes
colectivos que asinan a proposta mencionada para explicala neste Parlamento co
obxectivo de dar cumprimento aos principios e fins desta cámara: o Parlamento
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representa o pobo de Galiza e constitúe a primeira das institucións da Comunidade
Autónoma da que derivan todas as outras.
A resposta única por parte do PP, con maioría na Mesa da Comisión de
Educación e Cultura, foi sempre negativa, vetando que os grupos parlamentarios
poidamos coñecer de primeira man os contidos desta proposta civil e profesional,
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alternativa á actual, nada fóra do diálogo e consenso socioeducativo, aprobada de xeito
unilateral polo PP e actualmente cuestionada de novo polo Consello de Europa que
segue a demandar unha mudanza na política lingüística aplicada ao ensino galego co fin
de reverter a perda de galegofalantes, así como de dar cumprimento aos acordos
asinados coa Carta europea das Linguas Rexionais e Minorizadas.
Unha actitude negacionista impropia da Cámara de representación do pobo
galego, pois mestres que a Mesa pola Normalización Lingüística, parte asinante da
proposta pedagóxica citada, é consultada polo Consello de Europa, este Parlamento e a
Xunta de Galiza se negan a escoitala contra o que sinala o propio Consello de Europa.

Por todo isto formúlase a seguinte interpelación polo trámite de urxencia:
. Demandoulle o goberno do Estado á Xunta de Galiza colaboración para dar
traslado de información relativa á aplicación do Decreto 79/2010 do plurilingüismo
atendendo as demandas do Consello de Europa?
. Remitiulle a Xunta algunha avaliación propia dos resultados da aplicación
deste decreto no ensino?
. A que estudos científicos e avaliacións se refire o Estado para xustificar a súa
resposta cando a Xunta incumpriu de maneira sistemática a Disposición adicional quinta
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propio do Decreto do plurilingüismo que a obriga a realizar anualmente a avaliación da
súa implantación?
. Que razóns achega o Grupo Parlamentario Popular para vetar a comparecencia
dun representante dos diferentes colectivos vinculados coa educación que asinan a
Proposta de bases para a normalización do ensino en Galiza?
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. Como xustifica o goberno galego este novo informe do Consello de Europa
que contradí a información emitida polo goberno español a partir de informes do propio
goberno galego?
. Comprométese o goberno da Xunta a dialogar coa sociedade que ten a única
proposta alternativa presentada para reconducir a política lingüística no ensino?
. Comprométese o goberno a iniciar as accións propostas polo Consello de
Europa para cumprir o tratado internacional antes do 1 de agosto de 2023?

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Olalla Rodil Fernández
Manuel Antonio Lourenzo Sobral
Mª Carmen Aira Díaz
Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
Daniel Castro García
Ramón Fernández Alfonzo
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Alexandra Fernández Gómez
María González Albert
Mª Carme González Iglesias
Rosana Pérez Fernández
Daniel Pérez López
Montserrat Prado Cores
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Noa Presas Bergantiños
Mercedes Queixas Zas
Paulo Ríos Santomé
Xosé Luis Rivas Cruz
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 05/04/2021 13:00:33

Xosé Luis Rivas Cruz na data 05/04/2021 13:00:45

Mercedes Queixas Zas na data 05/04/2021 13:00:55

Rosana Pérez Fernández na data 05/04/2021 13:01:02

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/04/2021 13:01:10
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Daniel Pérez López na data 05/04/2021 13:01:18

Iria Carreira Pazos na data 05/04/2021 13:01:26

Olalla Rodil Fernández na data 05/04/2021 13:01:35

Daniel Castro García na data 05/04/2021 13:01:44
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María del Carmen Aira Díaz na data 05/04/2021 13:01:52

Noa Presas Bergantiños na data 05/04/2021 13:02:01

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 05/04/2021 13:02:10

María González Albert na data 05/04/2021 13:02:17

Xosé Luis Bará Torres na data 05/04/2021 13:02:24

María Montserrat Prado Cores na data 05/04/2021 13:02:31

Alexandra Fernández Gómez na data 05/04/2021 13:02:38

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 05/04/2021 13:02:45

María do Carme González Iglesias na data 05/04/2021 13:02:51
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Paulo Ríos Santomé na data 05/04/2021 13:02:58
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, Carme González Iglesias e Daniel Castro García,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A reforma do Regulamento de Control da pesca que vén de aprobarse
recentemente polo pleno da eurocámara, é a penúltima estocada ao sector pesqueiro
galego e, nomeadamente, á súa frota artesanal.
É a única norma da Política Pesqueira Común (PPC) que estaba pendente de
actualización e xa vén sendo dende o ano 2010 un dos seus eixos centrais para levar a
cabo o monitoreo e a inspección das actividades pesqueiras nas augas comunitarias.
A modificación agora aprobada, que aínda non é definitiva e que se prevé que
non entre en vigor antes do ano que vén, inclúe, entre outras, medidas como as
seguintes:
- Establece cámaras a bordo para controlar as capturas e o cumprimento dos
descartes para buques de máis de 12 metros. Serán, en principio, voluntarias agás para
CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
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os buques que ”probabelmente non cumpran” ou que representen un “grave risco de
incumprimento”. Conceptos que non son claros e que quedan agora á espera de que o
Consello fixe os criterios exactos.
Aqueles buques que adopten esta medida voluntariamente terán “incentivos”,
como por exemplo a asignación de cotas adicionais ou a eliminación dos puntos de
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infracción. Unha orientación claramente capciosa que pretende converter a
“voluntariedade” en clara obriga.
- Impón a xeolocalización permanente de toda a frota de máis de 4 metros,
incluída a recreativa, co pretexto da seguridade da mesma.
- Obriga a levar un diario electrónico de pesca (DEA) a bordo a todos os buques
de máis de 4 metros para que notifiquen dende o barco as súas capturas.
Esta normativa volve ignorar por completo a realidade da frota galega e a súa
singularidade: O tamaño dos seus barcos, as zonas onde habitualmente faenan, a
duración das mareas, o xeito de faenar e mesmo a operativa da venda do produto.
Galiza, malia ás sucesivas normativas da Unión Europea e do Estado español,
segue a contar cunha das principais frotas de Europa e a primeira do Estado. Posúe preto
de 4.000 barcos de artes menores, dos que a inmensa maioría son de menos de 12
metros de eslora, pesca maioritariamente nas rías e, por tanto, con mareas inferiores a
24 horas, de xeito agrupado no caso dos miles de mariscadores e mariscadoras a frote e
onde o propietario coincide case sempre co patrón, que tamén é a persoa que realiza as
capturas e que, logo, ponnas á venda en lonxas onde se pesan e rexistran.
Unha frota, pois, que non ten parangón e que aínda así segue a insistirse en
equiparala a outras pola obsesión normativizadora e uniformizadora da Unión Europea
que, mesmo a día de hoxe, segue considerando aos buques de eslora maior a 12 metros
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ou con artes non consideradas artesanais como industrial.
Un despropósito que só ten en conta os metros de eslora para encadrar a pesca en
artesanal ou industrial e que, de novo, non atende ás peticións do sector pesqueiro
galego de contemplar tamén outros criterios como a distancia do caladoiro, a duración
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máxima das mareas, a utilización de artes de pesca sostíbeis ou o número máximo de
tripulantes a bordo.
Este Regulamento é, en definitiva, unha nova norma que incide en presentar a
todo un sector como sospeitoso permanente, como presunto delincuente habitual e como
depredador dos propios recursos que lle dan sustento. Doutro xeito non se entende a
lamentábel actuación da Dirección Xeral de Asuntos Marítimos e de Pesca (DG Mare),
organismo que precisamente é o encargado de velar polos intereses da frota europea, ao
tentar interferir no sentido do voto dos eurodeputados por medio dunha “nota
aclaratoria” que criticaba abertamente a posición adoptada previamente pola Comisión
de Pesca e tratando de endurecela aínda máis.
As decisións da UE trouxeron sistematicamente non só a redución da frota e do
número de empregos no sector senón tamén a desaparición paulatina dun modelo
propio do noso país. A hiperregulación aplicada só vén beneficiando á grande pesca
industrial e agora o Regulamento de Control é un elo máis da cadea que realmente ten
como pano de fondo o sometemento da frota artesanal a TACs e cotas das principais
especies das que depende (xarda, xurelo, pescada, raio, abadeixo, sardiña ...) e que non
lle garante un mínimo para a supervivencia.
Coa escusa de manter a actividade pesqueira e contribuír á sostibilidade
ambiental, económica e social das comunidades costeiras a longo prazo, a PPC ignora
precisamente a súa escasa incidencia medioambiental e a súa grande importancia como
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xeradora de emprego nas poboacións costeiras das rexións altamente dependentes da
pesca, como é o caso de Galiza.
As medidas deberían ir xustamente no sentido contrario e dende todas as
administracións, nomeadamente dende a galega que sobre esta última decisión da UE
nin sequera se pronunciou explicitamente malia a ter as competencias en augas
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interiores e, por tanto, poder desenvolver plans de xestión para a frota artesanal que
permitan a diversificación da actividade e a xestión dos recursos de xeito responsábel e
sostíbel, ademais de poder destinar axudas para poñer en valor esta actividade.

Por todo isto formúlase a seguinte interpelación:
1.- Que avaliación fai a Xunta de Galiza do Regulamento de Control aprobado
recentemente no Parlamento europeo?
2.- Que valoración fai da afectación de dito Regulamento á frota artesanal
galega?
3.- Durante a súa tramitación e ata a votación no Parlamento europeo, cales
foron as actuacións que levou a cabo o goberno galego para que a nosa frota artesanal
quedase excluída das medidas máis lesivas?
4.- Que actuacións ten previsto levar a cabo para que, ata que o Regulamento
sexa definitivo, se exclúa á frota artesanal galega das medidas impostas?
5.- Concorda a Xunta de Galiza coa definición de pesca artesanal que fai a UE?
De non ser así, propuxo nalgún momento da tramitación a modificación desa
definición? En que termos?
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6.- Fixo valer nalgún momento deste proceso as súas competencias en augas
interiores?
7.- Ten previsto a Xunta de Galiza exercer as súas competencias en augas
interiores e, polo tanto, aplicar as súas propias medidas de control?
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8.- Que medidas vai poñer en marcha o goberno galego si se aproba
definitivamente o Regulamento nos termos nos que está para que economicamente non
afecten ao sector? Nese caso, vai exixir que os fondos europeos, nomeadamente o
FEMPA, se incremente?
9.- Concorda coa medida vixente de imposición de TACs e cotas á frota
artesanal? De non ser así, que actuacións levou, e vai levar, a cabo para que se consiga a
súa eliminación?

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021

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

Asinado dixitalmente por:
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Rosana Pérez Fernández na data 26/03/2021 10:51:03

Daniel Castro García na data 26/03/2021 10:51:10

María do Carme González Iglesias na data 26/03/2021 10:51:21
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Daniel Pérez López, Noa Presas Bergantiños e
Carme González Iglesias,, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

presentan a seguinte Interpelación, sobre a elaboración e aprobación dun Plan de apoio
ás autónomas e Pemes do concello de Ourense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Practicamente dende a declaración do estado de alarma do mes de marzo a
poboación de Ourense veu limitada e restrinxida a súa mobilidade e liberdade
ambulatoria. Primeiro polas medidas de confinamento xeral e a partires do mes de
setembro e sen apenas solución de continuidade con restricións á celebración de
reunións ou encontros, ou á saída e entrada no domicilio. A estas limitacións non foi
alleo o sector comercial, hostaleiro ou de servizos que viu restrinxidas as súas
capacidades de aforo, os seus horarios de actividade comercial, ordenándose mesmo o
total cesamento da apertura ao público dos locais ou centros de traballo. Para actividade
mercantil das Pemes e autónomas tampouco foron inocuos os peches perimetrais pois
non son poucos os establecementos cuxa clientela está constituída por persoas
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residentes noutras poboacións e localidades de fora do termo municipal.
As medidas que se ían adoptando -e cuxa pertinencia non é obxecto de debate
nesta iniciativa- que ora ampliaban o horario e actividade, ora reducíanna
considerablemente ou mesmo a prohibían, tampouco posibilitaban a ordenación e
planificación da actividade mercantil.
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A pesares das medidas que se ían acordando e o evidente impacto que tiñan no
tecido industrial, hostaleiro e comercial poucas e descoordinadas eran as medidas
dirixidas a facilitar a pervivencia dos sectores atinxidos polas restricións e pola
imposibilidade de desenvolver a súa actividade ordinaria. Aos iniciais préstamos que
permitían unha liquidez inmediata e xa que logo pensados para o caso de que os efectos
da pandemia fosen de curta duración e que a recuperación fose rápida e intensa;
seguiron unhas axudas directas escasas na súa contía e tardías no tempo da súa
convocatoria e concesión.
Nin a Xunta de Galiza nin ningunha outra Administración Pública con
competencias para intervir dentro do termo municipal de Ourense elaborou un Plan para
actuar na defensa da actividade económica na cidade de Ourense que, como ficou
indicado, foi nas que as limitacións e prohibicións foron máis intensas e prolongadas.
Plan que en modo algún se pode identificar cunha convocatoria de axudas
directas que, malia que tardías e insuficientes, en modo algún podemos considerar
improcedentes. A este respecto indicar que segundo a RAG, Plan é un “conxunto de
medidas, instrucións e accións acordadas para a realización dun proxecto, dun fin etc”
Malia o tempo transcorrido e que o alcalde e goberno local do Concello de
Ourense foi investido e e sostido polo Partido Popular, ao igual que a Xunta de Galiza e
a Deputación Provincial de Ourense, do que formaba parte, e que pola súa inactividade
nos últimos anos dispón dun dos maiores remanentes de tesourería de todas as entidades
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locais de Galiza; as Pemes e autónomas de Ourense carecen dun Plan que facilite a
superación da situación provocada pola crise sanitaria e as medidas adoptadas por mor
dela.
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Como ficou exposto durante estes meses -xa case nun ano- as Pemes e
autónomas de Ourense viron, cando menos, limitada a súa actividade mercantil o que
implicaba a redución dos seus ingresos -que nos momentos de peche de actividade eran
necesariamente nulos-, poren os seus gastos eran idénticos aos das épocas de plena
actividade e facturación. Os custes de aluguer de local, de enerxía, auga, telefone ou
internet, préstamos ou comisións bancarias... devengábanse igualmente existira ou non
actividade, fose esta limitada ou plena... Non constando acción ou xestión algunha da
Xunta de Galiza destinada a moderar ou liberar estes custes que en non poucos casos se
correspondían con servizos ou prestacións non desfrutados e igualmente facturados
polas prestatarias dos mesmos, frecuentemente grandes empresas multinacionais.
Así, non consta que a Xunta de Galiza realizase mediación algunha para reducir
os custes da factura eléctrica, de gas ou auga das Pemes e autónomos. Non consta que
fixera acción ou mediación algunha cos arrendadores dos locais nos que as Pemes ou
autónomas desenvolven a súa actividade económica, e sen achegar medida algunha para
paliar tales custes, nin no caso de que os propietarios foran grandes tenedores, nin de
patrimonio máis reducido.
Tampouco consta a existencia de negociacións ou mediacións con entidades
financeiras para establecer períodos de carencias, exoneracións de cotas ou evitar o
inicio de accións xudiciais dirixidas ao cobro de préstamos que seguiron devengándose
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mesmo en épocas de inexistencia de actividade económica.

Por estes motivos formúlase a seguinte interpelación:
. Entende o Goberno galego que as entidades financeiras, tanto as que outrora
foran obxecto de rescate con cartos públicos, como as que non, deben pular pola
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superación da crise que están a sufrir as Pemes e autónomas por mor das restricións
consecuencia da pandemia?
. Realizou a Xunta de Galiza algunha xestión a este respecto, ou a fin de que se
concedan carencias no pago de préstamos, non exixencia ou condonación de xuros, ou
simplemente para asumir o compromiso de non exercitar accións xudiciais dirixidas ao
cobro dos mesmos?
. Que xestións realizou a Xunta de Galiza con Concello de Ourense para a
elaboración dun Plan conxunto destinado ao apoio das Pemes e autónomas de Ourense?
. Realizou o Goberno galego algunha xestión ou mediación con empresas
subministradoras de enerxía eléctrica, auga ou comunicacións para evitar a facturación
de servizos durante o tempo no que as Pemes ou autónomas de Ourense viron limitado o
exercicio da súa actividade?
. Que actuacións realizou a Xunta de Galiza ante as titulares de inmóbeis
alugados a Pemes ou autónomas para procurar a redución da renda das mesmas durante
o tempo que estivo limitada a actividade económica ?
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Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Daniel Pérez López
Noa Presas Bergantiños
Carme González Iglesias
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Deputados e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María do Carme González Iglesias na data 26/03/2021 12:08:29

Noa Presas Bergantiños na data 26/03/2021 12:08:33

Daniel Pérez López na data 26/03/2021 12:08:43
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 26/03/2021 12:08:52
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Á Mesa do Parlamento

Martín Seco García e Carmen Rodríguez Dacosta, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro
do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte interpelación.
Ata o 23 de febreiro de 2021, o Goberno da Xunta de Galicia defendía unha
revisión do Plan forestal que sometía á aprobación no pleno do Parlamento
de Galicia, un plan que non estaba debatido co sector, que non pasara por
un proceso de participación, que non tiña unha diagnose da situación do
monte galego e non establecía o modelo que desexabamos ter para os
vindeiros anos de desenvolvemento do plan.
A Consellería do Medio Rural planificaba un aumento da superficie de
eucalipto nun 3 % con respecto á superficie actual para o primeiro
quinquenio do plan “2021-2025”, para verse reducida nun 5 % no cuarto
quinquenio de desenvolvemento do dito plan. Cabe destacar que a
superficie de eucalipto actual non queda establecida nin tan sequera
estimada no plan aprobado.
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O 23 de febreiro de 2021, o conselleiro do Medio Rural anunciou unha
suspensión temporal de novas plantacións de eucalipto, alí onde non se
plantar a dita especie no momento da suspensión, esta decisión que
contradicía o establecido no plan que acababan de presentar, non tivo
explicación de ningún tipo, nin técnica nin económica.
A intención de levar a cabo a suspensión da plantación de eucalipto, foi
ratificada polo presidente da Xunta de Galicia dous días despois,
xustificando esta medida por unha aposta pola diversificación do monte e
para frear o impacto desta especie. Ademais, dixo, que permitiría deter a
caída constante e continua do prezo do metro cúbico da madeira procedente
desta árbore. A dita suspensión anunciouse “en diferido” sen data concreta
de aplicación, establecendo como data inicial a aprobación da Lei de
recuperación de terra agraria, aínda en proceso parlamentario.

48954

Nesa mesma data publicouse a orde de modelos silvícolas e de xestión
forestal, a adhesión a un destes modelos é obrigatoria para aqueles que
desexen ter un aproveitamento madeireiro de carácter comercial, cando
teñan terreos de 15 ou menos hectáreas de superficie. Nesta orde
elimínanse os vetos para a plantación de eucalipto na zona interior de Lugo,
pero establécense distritos preferentes nos que non está a dita zona, e polo
tanto, poderán plantar nitens, sempre e cando sexa aprobado polos técnicos
da Administración.
A anunciada suspensión por parte do Goberno galego da plantación de
novas superficies de eucalipto, alí onde non estiver plantado antes da
moratoria, non sabemos en que data entrará en vigor, nunha Galicia que
segundo algunhas afirmacións podería ter na actualidade ata 600.000 Ha de
eucalipto sen que os diferentes gobernos do Partido Popular tomasen
ningunha medida eficaz para que deixase de medrar exponencialmente a
súa presencia no noso territorio, e quedaría en vigor ata final do ano 2025.
Dende hai un mes aproximadamente que tivo lugar o dito anuncio, son
numerosas as chamadas de múltiples concellos do noso territorio e da
veciñanza que nos informan de que os viveiros de Galicia teñen esgotadas
as plantas de eucalipto e que se están a facer talas indiscriminadas de zonas
de pino e outras especies por todo o noso territorio, para plantar eucalipto
antes de que comece a suspensión.
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Coñecedores da inacción histórica do Goberno galego no control das ditas
plantacións incluso en terras agrarias, cómpre que ante unha suspensión
que se anuncia sen data de comezo, que incide no mercado da madeira dun
xeito irresponsable para un goberno que di crer na liberdade de mercado e
que está a tirar polo chan o prezo da madeira de pino nun momento de crise
como a actual, a Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal
debe tomar medidas para non seguir incidindo negativamente nos intereses
dos propietarios no mercado da madeira e non se leve a cabo unha
plantación masiva de eucalipto sen control neste período de espera.

Por iso o deputado e a deputada que asinan interpelan ao Goberno galego
nos seguintes termos:

48955

1ª) Por que o Goberno galego anuncia a suspensión de plantación de
eucalipto a dous ou tres meses de que entre en vigor, afectando ao mercado
con caídas fortes do valor da madeira e causando un aumento exponencial
da superficie de eucalipto durante este tempo?
2ª) É coñecedor o Goberno galego da cantidade de eucaliptos que están a
vender os viveiros do noso territorio?
3ª) Poden informar o Goberno galego das talas de pino e outras especies
que se están a producir dende o 23 de febreiro de 2021 que se anunciou a
moratoria?
4ª) Coñece o Goberno galego as dificultades que están a vivir os
propietarios de piñeiro, ante a incidencia do anuncio da moratoria “en
diferido” feita polo Goberno galego?
5ª) Vai tomar algunha medida para evitar a caída de prezos do piñeiro e un
aumento exponencial da superficie de eucalipto neste tempo de espera?
Pazo do Parlamento, 30 de marzo de 2021

Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 29/03/2021 12:23:16
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María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 29/03/2021 12:23:40
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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), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, relativa á
recuperación da ambulancia de apoio a Lalín e a dotación dunha ambulancia
medicalizada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A atención ás urxencias extrahospitalarias é un servizo vital. A dotación de
vehículos, de persoal e o tempo de resposta deste servizo poden marcar a diferencia
entre un desenlace positivo ou un fatal.
A comarca do Deza

é moi deficitaria en Transporte Sanitario Urxente. A

comarca só conta con dous vehículos de Soporte Vital Básico SVB),un localizado en
Silleda que da servizo a ese Concello e a Vila de Cruces e outro localizado en Lalín que
da servizo a Lalín ,Rodeiro , Agolada e Dozón.
A ambulancia de Lalín atende emerxencias nunha área duns 580 Km2 onde
reside unha poboación dispersa duns 26.000 habitantes. Ademais das grandes distancias
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existentes dentro da grande área que cubre, na que os desprazamentos dentro da mesma
poden chegar a 50 minutos, hai que sumarlle o tempo de chegada ao CHUS, que é o
hospital de referencia. Desde Agolada ou Rodeiro poden superar eses tempos de 50
minutos. Outro factor a ter en conta é que so existe un PAC nesa área que é o PAC de
Lalín , o que provoca que se hai que recoller sanitarios no mesmo para unha emerxencia
haxa que percorrer maiores distancias,
1
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Todas estas circunstancias están provocando de xeito reiterado unha sobrecarga
do servizo, máis palpábel en determinadas franxas horarias, fundamentalmente polo día,
e que está levantando moita preocupación na cidadanía de Lalín. Nos últimos anos son
varios os casos nos que a demora da asistencia por parte do servizo de ambulancia ten
levantado protestas veciñais, sendo mais sonados aqueles que ocorreron en vía pública,
pola alarma social que provocan, pero tamén hai queixas en asistencias en domicilios.
Diante desta situación a alarma, o malestar e a preocupación polo deficiente
servizo de transporte sanitario urxente non fixo máis que aumentar entre @s veciñ@s.
Por esta razón veñan reclamando dende fai tempo a dotación dunha ambulancia de
Soporte Vital Avanzado (SVA), a que teñen de referencia atópase en Santiago de
Compostela a uns 50 Km, cun tempo de asistencia ao casco urbano que varía entre un
mínimo de 40 minutos do recurso terrestre e os 15 minutos do recurso aéreo, limitado
porque só ten servizo diúrno e non presta asistencia en situacións de climatoloxía
adversa.
Na vez de atender as demandas dunha ambulancia de SVA a Xunta de Galiza
limitouse a dotar dunha ambulancia de apoio, deficiente tanto nas características do
vehículo como en persoal. Ambulancia de apoio que sendo insuficiente leva meses sin
prestar servizo.
A situación detallada con anterioridade fai imposible que unha soa ambulancia
de Soporte Vital Básico (SVB) poida atender correctamente as emerxencias dunha área
CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
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tan extensa e non son infrecuentes os casos nos que teñen que prestar apoio

as

ambulancias de Carballiño, A Estrada ou Chantada por estar a de Lalín ocupada nun
traslado ao CHUS coa consecuente acumulación de demoras na asistencia urxente.
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A atención ás urxencias extrahospitalarias é un servizo vital, xa que diante
dunha emerxencia o factor tempo e eficiencia é fundamental: nas paradas
cardiorrespiratorias, ictus, politraumatismos... cada minuto de demora na atención
agrava o pronóstico e a supervivencia.
É evidente que para prestar unha asistencia sanitaria de calidade, que non
comprometa a saúde e a vida da veciñanza, son precisos recursos. Lalín e a comarca do
Deza precisan dunha ambulancia medicalizada, feito este negado sistematicamente polo
PP aos nosos veciños e veciñas.

Esta situación pon en evidencia a insuficiencia de recursos sanitarios na comarca
do Deza, e a necesidade de contar con máis medios de resposta diante de emerxencias
sanitarias, e por estes motivos formúlase a seguinte interpelación:
. Cal é o criterio da Xunta para a dotación de emerxencias?
. Considera suficiente a Xunta a dotación de emerxencias da comarca do Deza?
. Considera que @s veciñ@s da comarca do Deza poden recibir unha atención
sanitaria rápida e con garantías, diante dunha patoloxía de gravidade, carecendo de
ambulancia medicalizada ?
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. Tendo en conta que o tempo é un factor esencial, considera que os veciñ@s do
Deza teñen as mesmas oportunidades diante dunha patoloxía de gravidade que os de
outras zonas do país?
. Ten intención o Goberno galego de dotar á comarca do Deza dunha ambulancia
medicalizada? de ser así en que prazo?

3

48959

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

. Cal é a razón de que a ambulancia de apoio comprometida, leve meses sin estar
operativa? Van repoñela?

Santiago de Compostela, 30 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 30/03/2021 10:08:34

Iria Carreira Pazos na data 30/03/2021 10:08:38
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María Montserrat Prado Cores na data 30/03/2021 10:08:48
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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 Interpelación, sobre o
número de persoas falecidas en residencias de maiores en Galiza durante a pandemia da
Covid19 e as razóns pola que a Xunta non fai públicos os datos desagregados por
centros.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o inicio da pandemia provocada pola Covid19 a Xunta de Galiza negou
de maneira reiterada o acceso aos datos de persoas falecidas desagregados por centros
residenciais.
Apenas se informa –a través da web-- ao número total de decesos e se estes se
produciron nos propios centros ou nun hospital ou residencia integrada.
Tanto este grupo parlamentario, a través dos mecanismos dos que dispón o
Regulamento da Cámara, como medios de comunicación a través dos mecanismos
fixados pola Lei de Transparencia, temos solicitado o acceso a esta información. Porén,
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a Xunta de Galiza négase a facilitala con argumentos tan peregrinos como que
implicaría “unha acción previa de reelaboración por parte desta Consellería de
Sanidade” que, semella, o Goberno galego non está disposto a asumir nin para garantir
o dereito de acceso á información pública.
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Este escurantismo por parte da Xunta de Galiza non se limita só aos datos
desagregados por centros residenciais en canto a contaxios e falecementos por Covid19,
como é coñecido, o Bloque Nacionalista Galego tivo que esixir e reclamar en múltiples
ocasións o seu dereito como grupo parlamentario para poder acceder aos expedientes e
actas de inspección referidos a algúns dos principais grupos que xestionan residencias
de maiores no noso país.
A demanda desta información non se limita apenas ao BNG ou os medios de
comunicación senón que vén sendo esixida tamén por entidades e organizacións que
representan a familiares e usuarias destes centros que descoñecen o número total e
oficial de falecidas e falecidos un ano despois de que se declarase a emerxencia
sanitaria.

Por estes motivos formúlase a seguinte interpelación:
. Cantas persoas faleceron e en que centros residenciais desde que se declarou a
emerxencia sanitaria por mor da Covid19 en Galiza?
. Por que a Xunta se nega de maneira reiterada a facilitar o acceso a esta
información desagregada por centros residenciais?
. Por que antepón os intereses dos grupos empresariais e outras entidades
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titulares e xestoras destes centros aos dereitos de familiares, usuarias, grupos políticos e
mesmo medios de comunicación?

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021
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Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 31/03/2021 09:52:58

María Montserrat Prado Cores na data 31/03/2021 09:53:02
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Olalla Rodil Fernández na data 31/03/2021 09:53:15
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Castro García, 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 Interpelación, sobre o grao de execución do Plan de banda larga
de Galicia 2020 no concello de Viveiro.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A día de hoxe o rural de Viveiro ten unha carencia importante no acceso a
internet cuns niveis adecuados de velocidade. Esta eiva faise máis evidente ao sabermos
da necesidade existente no contexto actual de contarmos cunhas comunicacións propias
do 2021 que faciliten a navegación na rede, o teleensino ou o teletraballo, a velocidade
da comunicación e a modernización das prácticas laborais. Alén disto, esta materia colle
maior relevancia se observamos que aquelas áreas que contan con banda larga de alta
velocidade permiten que as súas

empresas e autónomos se

desenvolvan a nivel

competitivo, mellorando a economía e o emprego do concello, evitando a despoboación
do rural e a emigración.
Algo que temos que ter en conta para solucionarmos isto é o feito de termos un
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bo coñecemento do grao de execución do Plan de banda larga de Galicia 2020 ou do
Plan Galicia 5G. Estes dous plans de vital importancia para acadar un país cunha
conexión semellante ao de outros territorios da nosa contorna presentan eivas de
relevancia en moitos concellos do noso país, como por exemplo no de Viveiro, máis
concretamente no seu rural. E é que malia os diferentes plans galegos e estatais, moitos
deles financiados con cargo a fondos europeos de cohesión, esta vila mariñá continúa
1
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tendo importantes zonas coñecidas como “zonas de sombra” ou “zonas escuras” como
por exemplo as San Pedro e Chavín, nas que a cobertura telefónica e de internet non
chega ou non acada uns mínimos aceptables. Isto evidencia que a pesar de contar con
diferentes plans, o goberno da Xunta de Galiza non ten como prioridade resolver estes
problemas que marcan o noso presente e que por suposto marcaran o noso futuro.

Por todo isto formúlase a seguinte interpelación:
. Cal é o actual grao de execución dos plans de banda larga no noso país?
. Cales son os controis e/ou comprobacións que está a facer a Xunta sobre a
efectiva execución das obras e adecuación aos

proxectos empresariais aprobados ás

operadoras adxudicatarias dos Plans de banda larga de Galiza?
. Por que as operadoras adxudicatarias de obras con cargo a fondos públicos do
Plan de Banda Ancha de Galiza non son obrigadas a publicitar con total transparencia,
nas súas webs e nos seus puntos de información á clientela, as axudas recibidas, o
proxecto empresarial aprobado pola administración, as zonas beneficiarias incluídas no
proxecto financiado, o cronograma dos traballos e prazos de execución e demais
obrigas?
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Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 31/03/2021 11:49:53

Ramón Fernández Alfonzo na data 31/03/2021 11:49:56

Daniel Pérez López na data 31/03/2021 11:50:07
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María do Carme González Iglesias na data 31/03/2021 11:50:15
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Manuel Antonio Lourenzo
Sobral, Mª Carmen Aira Díaz, Luis Bará Torres, Iria Carreira Pazos, Daniel
Castro García, Ramón Fernández Alfonzo, Alexandra Fernández Gómez, María
González Albert, Mª Carme González Iglesias, Rosana Pérez Fernández, Daniel
Pérez López, Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Mercedes Queixas
Zas, Paulo Ríos Santomé, Xosé Luis Rivas Cruz e Iago Tabarés Pérez-Piñeiro,
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 en Pleno polo trámite de urxencia.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola necesidade de que o Parlamento se posicione
diante da insistencia no cuestionamento por parte do Consello de Europa da política
lingüística da Xunta, nomeadamente no ensino, constatando que nada fixo conforme os
requirimentos realizados por parte deste organismo.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Estado español ratificou en 2001 a Carta europea das linguas rexionais e
minorizadas, un tratado internacional promovido polo Consello de Europa.
En decembro de 2019 o Comité de Ministros do Consello de Europa emitía un
novo informe, o cuarto xa, en que advertía de forma reiterada sobre as graves
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deficiencias na política lingüística educativa da Xunta de Galiza que estaban a
comprometer o progresivo avance da normalización do galego e, consecuentemente, o
articulado da Lei de normalización lingüística.
Naquel informe, o Comité de Ministros do Consello de Europa advertía máis
unha vez, baseándose nas estatísticas oficiais, da importante diminución do número de
galegofalantes e da progresiva quebra acentuada da transmisión do noso idioma propio e
oficial de pais a fillos, unha transmisión natural que xa non está garantida, o que afecta
de forma significativa ao mantemento da proporción de alumnado con coñecemento do
galego cando se incorpora ao ensino, o que converte este espazo como única contorna
de aprendizaxe, nomeadamente nas áreas urbanas e periurbanas.
Asemade, este informe do Consello de Europa afirmaba que a presenza do
galego era insuficiente no ensino, especialmente a nivel preescolar, para cuxa reversión
propuxo eliminar as limitacións á docencia en galego que actualmente regula o Decreto
79/2010 de plurilingüismo.
Recentemente o goberno do Estado fixo pública a súa resposta aos
requirimentos do Consello de Europa a través do “Informe sobre las recomendaciones
de acción inmediata formuladas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en
su Resolución de 11 de diciembre de 2019 en relación a la aplicación de la Carta
Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias”.
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Neste informe do Estado destácase que actualmente non hai limitacións ao
ensino en galego en Galiza, como si verificou o Comité de Ministros, e que o éxito do
modelo plurilingüe implantado desde 2010 está avalado por múltiples estudos e
avaliacións.
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A metodoloxía para a elaboración deste informe di asentarse na consulta ao
goberno galego solicitando a súa colaboración para a redacción da resposta.
No entanto, da lectura do informe de resposta do Estado español tíranse
algunhas inexactitudes a respecto da implantación do Decreto 79/2010 como que as
dúas linguas oficiais reparten a docencia en porcentaxes iguais ou que non existen
limitacións ao ensino do galego.
Por outra banda, xustifícanse estas afirmacións nos datos positivos expostos por
supostos estudos científicos achegados polo goberno galego.
No BNG reiteradamente demandamos ao goberno que fixese públicos os
resultados da avaliación anual a que obriga a Disposición adicional quinta do
mencionado decreto, despois de finalizar cada curso, co obxectivo de “desenvolver
cantas disposicións fosen precisas para o mellor cumprimento e adaptación dos seus
obxectivos co fin de que poida achegarse gradualmente ao marco dun ensino plurilingüe
e á plena aplicación da Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias”.
Mais o PP nunca achegou ningunha avaliación de contraste, polo que seguimos
a descoñecer que avaliacións foron as entregadas polo goberno da Xunta ao goberno
español.
Estes días pasados o Comité de Expertos do Consello de Europa vén de facer
público un novo informe de avaliación a medio termo, correspondente ao 5º ciclo de
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avaliación da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minorizadas, onde se constatan de
novo os incumprimentos respecto ao galego xa referidos en informes anteriores e polo
tanto non subsanados polos gobernos español e galego.
A respecto do ensino galego, o informe volve sinalar a gravidade da situación do
noso idioma indicando que segundo o compromiso do Estado e da Xunta “o ensino debe
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ter o galego como lingua de instrución” e que “o marco legal actual é contrario aos
compromisos do Estado español”, polo que “non todas as limitación ao ensino en
galego foron eliminadas” tal e como está comprometido. Neste sentido alerta sobre o
feito de que o 23,9 % de menores de 15 anos non sexan capaces de se expresaren en
galego.
O documento insta a informar das accións tomadas para cumprir o tratado antes
do 1 de agosto de 2023.
Unha observación redundante que fai pensar na manipulación dos informes
emitidos polo Estado ao Comité de Expertos a partir dos informes entregados pola
Xunta de Galiza.
E todo isto na altura en que desde a sociedade, nomeadamente desde o amplo
abano que constrúen as comunidades educativas, se está a ofrecer unha nova e
consensuada Proposta de bases para a normalización do ensino en Galiza, que xa nos foi
presentada aos grupos políticos durante a pasada campaña electoral.
Desde o pasado mes de febreiro o grupo parlamentario do BNG estamos a
demandar quincenalmente á Mesa da Comisión de Educación e Cultura a incorporación,
como punto da orde do día, da comparecencia dun representante dos diferentes
colectivos que asinan a proposta mencionada para explicala neste Parlamento co
obxectivo de dar cumprimento aos principios e fins desta cámara: o Parlamento
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representa o pobo de Galiza e constitúe a primeira das institucións da Comunidade
Autónoma da que derivan todas as outras.
A resposta única por parte do PP, con maioría na Mesa da Comisión de
Educación e Cultura, foi sempre negativa, vetando que os grupos parlamentarios
poidamos coñecer de primeira man os contidos desta proposta civil e profesional,
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alternativa á actual, nada fóra do diálogo e consenso socioeducativo, aprobada de xeito
unilateral polo PP e actualmente cuestionada de novo polo Consello de Europa que
segue a demandar unha mudanza na política lingüística aplicada ao ensino galego co fin
de reverter a perda de galegofalantes, así como de dar cumprimento aos acordos
asinados coa Carta europea das Linguas Rexionais e Minorizadas.
Unha actitude negacionista impropia da Cámara de representación do pobo
galego, pois mestres que a Mesa pola Normalización Lingüística, parte asinante da
proposta pedagóxica citada, é consultada polo Consello de Europa, este Parlamento e a
Xunta de Galiza se negan a escoitala contra o que sinala o propio Consello de Europa.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno polo
trámite de urxencia:
Remitiu a Xunta de Galiza, a petición do goberno do Estado, algunha avaliación
propia dos resultados da aplicación do Decreto 79/2010 do plurilingüismo no ensino
desde a súa implantación en 2010 para a redacción do informe de resposta requirido
polo Consello de Europa?
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Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Olalla Rodil Fernández
Manuel Antonio Lourenzo Sobral
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Mª Carmen Aira Díaz
Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
Daniel Castro García
Ramón Fernández Alfonzo
Alexandra Fernández Gómez
María González Albert
Mª Carme González Iglesias
Rosana Pérez Fernández
Daniel Pérez López
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Mercedes Queixas Zas
Paulo Ríos Santomé
Xosé Luis Rivas Cruz
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Ana Pontón Mondelo na data 05/04/2021 13:09:14

Xosé Luis Rivas Cruz na data 05/04/2021 13:09:29

Mercedes Queixas Zas na data 05/04/2021 13:09:36
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Rosana Pérez Fernández na data 05/04/2021 13:09:45

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/04/2021 13:09:52

Daniel Pérez López na data 05/04/2021 13:10:00

Iria Carreira Pazos na data 05/04/2021 13:10:07

Olalla Rodil Fernández na data 05/04/2021 13:10:17

Daniel Castro García na data 05/04/2021 13:10:25

María del Carmen Aira Díaz na data 05/04/2021 13:10:32

Noa Presas Bergantiños na data 05/04/2021 13:10:39

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 05/04/2021 13:10:47

María González Albert na data 05/04/2021 13:10:55

Xosé Luis Bará Torres na data 05/04/2021 13:11:03
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María Montserrat Prado Cores na data 05/04/2021 13:11:10

Alexandra Fernández Gómez na data 05/04/2021 13:11:16

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 05/04/2021 13:11:24

María do Carme González Iglesias na data 05/04/2021 13:11:31
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Paulo Ríos Santomé na data 05/04/2021 13:11:38
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Manuel Antonio Lourenzo
Sobral, Mª Carmen Aira Díaz, Luis Bará Torres, Iria Carreira Pazos, Daniel
Castro García, Ramón Fernández Alfonzo, Alexandra Fernández Gómez, María
González Albert, Mª Carme González Iglesias, Rosana Pérez Fernández, Daniel
Pérez López, Montserrat Prado Cores, Noa Presas Bergantiños, Mercedes Queixas
Zas, Paulo Ríos Santomé, Xosé Luis Rivas Cruz e Iago Tabarés Pérez-Piñeiro,
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 en Pleno polo trámite de urxencia.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola necesidade de que o Parlamento se posicione
diante da insistencia no cuestionamento por parte do Consello de Europa da política
lingüística da Xunta, nomeadamente no ensino, constatando que nada fixo conforme os
requirimentos realizados por parte deste organismo.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Estado español ratificou en 2001 a Carta europea das linguas rexionais e
minorizadas, un tratado internacional promovido polo Consello de Europa.
En decembro de 2019 o Comité de Ministros do Consello de Europa emitía un
novo informe, o cuarto xa, en que advertía de forma reiterada sobre as graves
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deficiencias na política lingüística educativa da Xunta de Galiza que estaban a
comprometer o progresivo avance da normalización do galego e, consecuentemente, o
articulado da Lei de normalización lingüística.
Naquel informe, o Comité de Ministros do Consello de Europa advertía máis
unha vez, baseándose nas estatísticas oficiais, da importante diminución do número de
galegofalantes e da progresiva quebra acentuada da transmisión do noso idioma propio e
oficial de pais a fillos, unha transmisión natural que xa non está garantida, o que afecta
de forma significativa ao mantemento da proporción de alumnado con coñecemento do
galego cando se incorpora ao ensino, o que converte este espazo como única contorna
de aprendizaxe, nomeadamente nas áreas urbanas e periurbanas.
Asemade, este informe do Consello de Europa afirmaba que a presenza do
galego era insuficiente no ensino, especialmente a nivel preescolar, para cuxa reversión
propuxo eliminar as limitacións á docencia en galego que actualmente regula o Decreto
79/2010 de plurilingüismo.
Recentemente o goberno do Estado fixo pública a súa resposta aos
requirimentos do Consello de Europa a través do “Informe sobre las recomendaciones
de acción inmediata formuladas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en
su Resolución de 11 de diciembre de 2019 en relación a la aplicación de la Carta
Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias”.
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Neste informe do Estado destácase que actualmente non hai limitacións ao
ensino en galego en Galiza, como si verificou o Comité de Ministros, e que o éxito do
modelo plurilingüe implantado desde 2010 está avalado por múltiples estudos e
avaliacións.
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A metodoloxía para a elaboración deste informe di asentarse na consulta ao
goberno galego solicitando a súa colaboración para a redacción da resposta.
No entanto, da lectura do informe de resposta do Estado español tíranse
algunhas inexactitudes a respecto da implantación do Decreto 79/2010 como que as
dúas linguas oficiais reparten a docencia en porcentaxes iguais ou que non existen
limitacións ao ensino do galego.
Por outra banda, xustifícanse estas afirmacións nos datos positivos expostos por
supostos estudos científicos achegados polo goberno galego.
No BNG reiteradamente demandamos ao goberno que fixese públicos os
resultados da avaliación anual a que obriga a Disposición adicional quinta do
mencionado decreto, despois de finalizar cada curso, co obxectivo de “desenvolver
cantas disposicións fosen precisas para o mellor cumprimento e adaptación dos seus
obxectivos co fin de que poida achegarse gradualmente ao marco dun ensino plurilingüe
e á plena aplicación da Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias”.
Mais o PP nunca achegou ningunha avaliación de contraste, polo que seguimos
a descoñecer que avaliacións foron as entregadas polo goberno da Xunta ao goberno
español.
Estes días pasados o Comité de Expertos do Consello de Europa vén de facer
público un novo informe de avaliación a medio termo, correspondente ao 5º ciclo de
CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
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avaliación da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minorizadas, onde se constatan de
novo os incumprimentos respecto ao galego xa referidos en informes anteriores e polo
tanto non subsanados polos gobernos español e galego.
A respecto do ensino galego, o informe volve sinalar a gravidade da situación do
noso idioma indicando que segundo o compromiso do Estado e da Xunta “o ensino debe
3
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ter o galego como lingua de instrución” e que “o marco legal actual é contrario aos
compromisos do Estado español”, polo que “non todas as limitación ao ensino en
galego foron eliminadas” tal e como está comprometido. Neste sentido alerta sobre o
feito de que o 23,9 % de menores de 15 anos non sexan capaces de se expresaren en
galego.
O documento insta a informar das accións tomadas para cumprir o tratado antes
do 1 de agosto de 2023.
Unha observación redundante que fai pensar na manipulación dos informes
emitidos polo Estado ao Comité de Expertos a partir dos informes entregados pola
Xunta de Galiza.
E todo isto na altura en que desde a sociedade, nomeadamente desde o amplo
abano que constrúen as comunidades educativas, se está a ofrecer unha nova e
consensuada Proposta de bases para a normalización do ensino en Galiza, que xa nos foi
presentada aos grupos políticos durante a pasada campaña electoral.
Desde o pasado mes de febreiro o grupo parlamentario do BNG estamos a
demandar quincenalmente á Mesa da Comisión de Educación e Cultura a incorporación,
como punto da orde do día, da comparecencia dun representante dos diferentes
colectivos que asinan a proposta mencionada para explicala neste Parlamento co
obxectivo de dar cumprimento aos principios e fins desta cámara: o Parlamento

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTROlMHLeh5HT4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

representa o pobo de Galiza e constitúe a primeira das institucións da Comunidade
Autónoma da que derivan todas as outras.
A resposta única por parte do PP, con maioría na Mesa da Comisión de
Educación e Cultura, foi sempre negativa, vetando que os grupos parlamentarios
poidamos coñecer de primeira man os contidos desta proposta civil e profesional,
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alternativa á actual, nada fóra do diálogo e consenso socioeducativo, aprobada de xeito
unilateral polo PP e actualmente cuestionada de novo polo Consello de Europa que
segue a demandar unha mudanza na política lingüística aplicada ao ensino galego co fin
de reverter a perda de galegofalantes, así como de dar cumprimento aos acordos
asinados coa Carta europea das Linguas Rexionais e Minorizadas.
Unha actitude negacionista impropia da Cámara de representación do pobo
galego, pois mestres que a Mesa pola Normalización Lingüística, parte asinante da
proposta pedagóxica citada, é consultada polo Consello de Europa, este Parlamento e a
Xunta de Galiza se negan a escoitala contra o que sinala o propio Consello de Europa.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno polo
trámite de urxencia:
Comprométese o goberno da Xunta a dialogar coa sociedade co obxectivo de
iniciar e dar cumprimento ás accións requiridas polo Consello de Europa para cumprir o
tratado internacional antes do 1 de agosto de 2023?
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Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Olalla Rodil Fernández
Manuel Antonio Lourenzo Sobral
Mª Carmen Aira Díaz
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Luis Bará Torres
Iria Carreira Pazos
Daniel Castro García
Ramón Fernández Alfonzo
Alexandra Fernández Gómez
María González Albert
Mª Carme González Iglesias
Rosana Pérez Fernández
Daniel Pérez López
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Mercedes Queixas Zas
Paulo Ríos Santomé
Xosé Luis Rivas Cruz
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Deputadas e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Ana Pontón Mondelo na data 05/04/2021 13:12:24

Xosé Luis Rivas Cruz na data 05/04/2021 13:12:36

Mercedes Queixas Zas na data 05/04/2021 13:12:42

Rosana Pérez Fernández na data 05/04/2021 13:12:49
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Ramón Fernández Alfonzo na data 05/04/2021 13:12:56

Daniel Pérez López na data 05/04/2021 13:13:05

Iria Carreira Pazos na data 05/04/2021 13:13:14

Olalla Rodil Fernández na data 05/04/2021 13:13:27

Daniel Castro García na data 05/04/2021 13:13:36

María del Carmen Aira Díaz na data 05/04/2021 13:13:44

Noa Presas Bergantiños na data 05/04/2021 13:14:19

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 05/04/2021 13:14:28

María González Albert na data 05/04/2021 13:14:36

Xosé Luis Bará Torres na data 05/04/2021 13:14:44

María Montserrat Prado Cores na data 05/04/2021 13:14:52
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Alexandra Fernández Gómez na data 05/04/2021 13:14:59

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 05/04/2021 13:15:05

María do Carme González Iglesias na data 05/04/2021 13:15:16
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Paulo Ríos Santomé na data 05/04/2021 13:15:31
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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), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, sobre os colectivos non incluídos na priorización da vacinación fronte a
covid-19 .

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tanto na Estratexia estatal de vacinación fronte a Covid19 coma no Plan de
vacinación da Xunta de Galiza estableceuse a progresiva administración da vacina a
grupos de poboación de acordo con criterios de risco de contaxio por estar en primeira
liña de loita contra o virus, desenvolver actividades esenciais, grupos vulnerábeis, e
logo grupos de idade.
No grupo 3. “Outro persoal sanitario ou sociosanitario “, no apartado 3.B
encádranse as persoas en activo non incluídas na categoría de primeira liña (grupo 2)
que traballan en centros establecementos sanitarios e sociosanitarios. Priorizaranse de
maneira específica, en función do risco de exposición a pacientes COVID-19 ou ao
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risco de transmisión. Así, no apartado 3B están:
-Persoal dos servizos de saúde pública implicados na xestión e resposta á
pandemia non fora vacinado no grupo 2.
-Persoal sanitario e sociosanitario non vacinado con anterioridade, incluíndo
servizos de inspección sanitaria, medicina legal e forense, consultas médicas privadas,
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servizos de axuda a domicilio, centros de menores e centros de día ou equivalentes así
como estudantes sanitario e sociosanitario que realicen prácticas clínicas.
-Persoal sanitario dos seguintes colectivos: fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais, persoal de oficinas de farmacia, protésicos dentais, logopedas e persoal de
psicoloxía clínica. O resto do persoal sanitario vacinarase máis adiante.
-Traballadores de institucións penitenciarias ( IIPP)
O persoal sanitario que presta os seus servizos no Instituto Social da Marina en
Galiza, (médic@s, enfermeir@s, auxiliares de clínica) veñen denunciando que

a

pesares de que deberían estar incluídos neste grupo, non foron vacinad@s nin coñecen
ningunha previsión para que sexan inmunizad@s, cando xa se lle ten administrado a
vacina a grupos que están despois na prioridade de vacinación.
A mesma situación repítese co persoal do Servizo de Vixilancia Aduaneira
(SVA) e co do Servizo de Gardacostas ; na actualización 3 da Estratexia estatal de
vacinación fronte á COVID19, establécese un novo punto 6, no que se definen os
colectivos en activo cunha función esencial para a sociedade, aparecendo numerados os
mesmos: Grupo 6. Colectivos en activo con unha función esencial para a sociedade.,
Grupo 6A; Forzas e Corpos de Seguridade, Emerxencias e Forzas Armadas, incluíndo
Garda Civil, Policía Nacional, Autonómica e Local, Bombeiros, técnicos das Forzas e
Corpos de Seguridade, profesionais de Protección civil, Emerxencias e Forzas Armadas.
CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
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Do mesmo xeito no Plan de Vacinación da Xunta Grupo 6: Colectivos cunha función
esencial para a sociedade 6.A Forzas e Corpos de Seguridade, Emerxencias e Forzas
Armadas.
O persoal do SVA e de Gardacostas debería estar neste grupo 6A, ao estar
equiparadas as funcións que realizan coas anteriormente mencionadas.
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@s funcionarios e funcionarias do SVA ostentan a condición de Policía Xudicial
e Policía fiscal no exercicio das súas funcións, as súas actuacións están encamiñadas na
loita contra a circulación de drogas e a represión dos delitos de contrabando, branqueo
de capitais, fraude fiscal etc.. No desempeño do seu traballo este persoal está en
contacto, e en espazos reducidos, con persoas procedentes de diversos países das que a
priori se descoñece o seu nivel de protección contra a Covid-19.
Pola súa parte o persoal do Servizo de Gardacostas no desempeño das súas
funcións ten que acceder ao interior dos buques de pesca, normalmente espazos
reducidos e sen ventilación, e manter un contacto estreito c@s traballador@s destes, ou
relación tamén moi próxima con sectores caracterizados por non respectar normas, e
polo tanto tampouco as de protección contra o virus, como é o do furtivismo. Foi
declarado como persoal esencial pola Xunta e está encadrado no grupo de traballadores
sen opción a teletraballo.
En Galiza estase vacinando ás forzas de seguridade e de emerxencias, polo que
estes dous colectivos deberían encadrarse a efectos de vacinación tamén no grupo 6A.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
. Cal é a razón de que a Xunta non teña incluídos a estes colectivos nos grupos
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de vacinación cos que teñen equiparación: persoal do Instituto Social da Mariña (ISM),
no 3B,

e o persoal do Servizo de Vixilancia Aduaneira (SVA) e do Servizo de

Gardacostas no 6A?

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021
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Asdo.: Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Olalla Rodil Fernández
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 26/03/2021 10:15:54

Iria Carreira Pazos na data 26/03/2021 10:15:58
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Olalla Rodil Fernández na data 26/03/2021 10:16:06
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, Carme González Iglesias e Daniel Castro García,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A reforma do Regulamento de Control da pesca que vén de aprobarse
recentemente polo pleno da eurocámara, é a penúltima estocada ao sector pesqueiro
galego e, nomeadamente, á súa frota artesanal.
É a única norma da Política Pesqueira Común (PPC) que estaba pendente de
actualización e xa vén sendo dende o ano 2010 un dos seus eixos centrais para levar a
cabo o monitoreo e a inspección das actividades pesqueiras nas augas comunitarias.
A modificación agora aprobada, que aínda non é definitiva e que se prevé que
non entre en vigor antes do ano que vén, inclúe, entre outras, medidas como as
seguintes:
- Establece cámaras a bordo para controlar as capturas e o cumprimento dos
CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTRO1pYagfFbj9
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descartes para buques de máis de 12 metros. Serán, en principio, voluntarias agás para
os buques que ”probabelmente non cumpran” ou que representen un “grave risco de
incumprimento”. Conceptos que non son claros e que quedan agora á espera de que o
Consello fixe os criterios exactos.
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Aqueles buques que adopten esta medida voluntariamente terán “incentivos”,
como por exemplo a asignación de cotas adicionais ou a eliminación dos puntos de
infracción. Unha orientación claramente capciosa que pretende converter a
“voluntariedade” en clara obriga.
- Impón a xeolocalización permanente de toda a frota de máis de 4 metros,
incluída a recreativa, co pretexto da seguridade da mesma.
- Obriga a levar un diario electrónico de pesca (DEA) a bordo a todos os buques
de máis de 4 metros para que notifiquen dende o barco as súas capturas.
Esta normativa volve ignorar por completo a realidade da frota galega e a súa
singularidade: O tamaño dos seus barcos, as zonas onde habitualmente faenan, a
duración das mareas, o xeito de faenar e mesmo a operativa da venda do produto.
Galiza, malia ás sucesivas normativas da Unión Europea e do Estado español,
segue a contar cunha das principais frotas de Europa e a primeira do Estado. Posúe preto
de 4.000 barcos de artes menores, dos que a inmensa maioría son de menos de 12
metros de eslora, pesca maioritariamente nas rías e, por tanto, con mareas inferiores a
24 horas, de xeito agrupado no caso dos miles de mariscadores e mariscadoras a frote e
onde o propietario coincide case sempre co patrón, que tamén é a persoa que realiza as
capturas e que, logo, ponnas á venda en lonxas onde se pesan e rexistran.
Unha frota, pois, que non ten parangón e que aínda así segue a insistirse en
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equiparala a outras pola obsesión normativizadora e uniformizadora da Unión Europea
que, mesmo a día de hoxe, segue considerando aos buques de eslora maior a 12 metros
ou con artes non consideradas artesanais como industrial.
Un despropósito que só ten en conta os metros de eslora para encadrar a pesca en
artesanal ou industrial e que, de novo, non atende ás peticións do sector pesqueiro
2
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galego de contemplar tamén outros criterios como a distancia do caladoiro, a duración
máxima das mareas, a utilización de artes de pesca sostíbeis ou o número máximo de
tripulantes a bordo.
Este Regulamento é, en definitiva, unha nova norma que incide en presentar a
todo un sector como sospeitoso permanente, como presunto delincuente habitual e como
depredador dos propios recursos que lle dan sustento. Doutro xeito non se entende a
lamentábel actuación da Dirección Xeral de Asuntos Marítimos e de Pesca (DG Mare),
organismo que precisamente é o encargado de velar polos intereses da frota europea, ao
tentar interferir no sentido do voto dos eurodeputados por medio dunha “nota
aclaratoria” que criticaba abertamente a posición adoptada previamente pola Comisión
de Pesca e tratando de endurecela aínda máis.
As decisións da UE trouxeron sistematicamente non só a redución da frota e do
número de empregos no sector senón tamén a desaparición paulatina dun modelo
propio do noso país. A hiperregulación aplicada só vén beneficiando á grande pesca
industrial e agora o Regulamento de Control é un elo máis da cadea que realmente ten
como pano de fondo o sometemento da frota artesanal a TACs e cotas das principais
especies das que depende (xarda, xurelo, pescada, raio, abadeixo, sardiña ...) e que non
lle garante un mínimo para a supervivencia.
Coa escusa de manter a actividade pesqueira e contribuír á sostibilidade
ambiental, económica e social das comunidades costeiras a longo prazo, a PPC ignora
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precisamente a súa escasa incidencia medioambiental e a súa grande importancia como
xeradora de emprego nas poboacións costeiras das rexións altamente dependentes da
pesca, como é o caso de Galiza.
As medidas deberían ir xustamente no sentido contrario e dende todas as
administracións, nomeadamente dende a galega que sobre esta última decisión da UE
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nin sequera se pronunciou explicitamente malia a ter as competencias en augas
interiores e, por tanto, poder desenvolver plans de xestión para a frota artesanal que
permitan a diversificación da actividade e a xestión dos recursos de xeito responsábel e
sostíbel, ademais de poder destinar axudas para poñer en valor esta actividade.

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que valoración fai a Xunta de Galiza da afectación do Regulamento de Control
da pesca recentemente aprobado polo Parlamento europeo á frota artesanal galega?

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021

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

Rosana Pérez Fernández na data 26/03/2021 10:47:06

María do Carme González Iglesias na data 26/03/2021 10:47:14
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Daniel Pérez López, Noa Presas Bergantiños e
Carme González Iglesias,, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

presentan a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno, sobre a elaboración e
aprobación dun Plan de apoio ás autónomas e Pemes do concello de Ourense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Practicamente dende a declaración do estado de alarma do mes de marzo a
poboación de Ourense veu limitada e restrinxida a súa mobilidade e liberdade
ambulatoria. Primeiro polas medidas de confinamento xeral e a partires do mes de
setembro e sen apenas solución de continuidade con restricións á celebración de
reunións ou encontros, ou á saída e entrada no domicilio. A estas limitacións non foi
alleo o sector comercial, hostaleiro ou de servizos que viu restrinxidas as súas
capacidades de aforo, os seus horarios de actividade comercial, ordenándose mesmo o
total cesamento da apertura ao público dos locais ou centros de traballo. Para actividade
mercantil das Pemes e autónomas tampouco foron inocuos os peches perimetrais pois
non son poucos os establecementos cuxa clientela está constituída por persoas
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residentes noutras poboacións e localidades de fora do termo municipal.
As medidas que se ían adoptando -e cuxa pertinencia non é obxecto de debate
nesta iniciativa- que ora ampliaban o horario e actividade, ora reducíanna
considerablemente ou mesmo a prohibían, tampouco posibilitaban a ordenación e
planificación da actividade mercantil.
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A pesares das medidas que se ían acordando e o evidente impacto que tiñan no
tecido industrial, hostaleiro e comercial poucas e descoordinadas eran as medidas
dirixidas a facilitar a pervivencia dos sectores atinxidos polas restricións e pola
imposibilidade de desenvolver a súa actividade ordinaria. Aos iniciais préstamos que
permitían unha liquidez inmediata e xa que logo pensados para o caso de que os efectos
da pandemia fosen de curta duración e que a recuperación fose rápida e intensa;
seguiron unhas axudas directas escasas na súa contía e tardías no tempo da súa
convocatoria e concesión.
Nin a Xunta de Galiza nin ningunha outra Administración Pública con
competencias para intervir dentro do termo municipal de Ourense elaborou un Plan para
actuar na defensa da actividade económica na cidade de Ourense que, como ficou
indicado, foi nas que as limitacións e prohibicións foron máis intensas e prolongadas.
Plan que en modo algún se pode identificar cunha convocatoria de axudas
directas que, malia que tardías e insuficientes, en modo algún podemos considerar
improcedentes. A este respecto indicar que segundo a RAG, Plan é un “conxunto de
medidas, instrucións e accións acordadas para a realización dun proxecto, dun fin etc”
Malia o tempo transcorrido e que o alcalde e goberno local do Concello de
Ourense foi investido e e sostido polo Partido Popular, ao igual que a Xunta de Galiza e
a Deputación Provincial de Ourense, do que formaba parte, e que pola súa inactividade
nos últimos anos dispón dun dos maiores remanentes de tesourería de todas as entidades
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locais de Galiza; as Pemes e autónomas de Ourense carecen dun Plan que facilite a
superación da situación provocada pola crise sanitaria e as medidas adoptadas por mor
dela.
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Como ficou exposto durante estes meses -xa case nun ano- as Pemes e
autónomas de Ourense viron, cando menos, limitada a súa actividade mercantil o que
implicaba a redución dos seus ingresos -que nos momentos de peche de actividade eran
necesariamente nulos-, poren os seus gastos eran idénticos aos das épocas de plena
actividade e facturación. Os custes de aluguer de local, de enerxía, auga, telefone ou
internet, préstamos ou comisións bancarias... devengábanse igualmente existira ou non
actividade, fose esta limitada ou plena... Non constando acción ou xestión algunha da
Xunta de Galiza destinada a moderar ou liberar estes custes que en non poucos casos se
correspondían con servizos ou prestacións non desfrutados e igualmente facturados
polas prestatarias dos mesmos, frecuentemente grandes empresas multinacionais.
Así, non consta que a Xunta de Galiza realizase mediación algunha para reducir
os custes da factura eléctrica, de gas ou auga das Pemes e autónomos. Non consta que
fixera acción ou mediación algunha cos arrendadores dos locais nos que as Pemes ou
autónomas desenvolven a súa actividade económica, e sen achegar medida algunha para
paliar tales custes, nin no caso de que os propietarios foran grandes tenedores, nin de
patrimonio máis reducido.
Tampouco consta a existencia de negociacións ou mediacións con entidades
financeiras para establecer períodos de carencias, exoneracións de cotas ou evitar o
inicio de accións xudiciais dirixidas ao cobro de préstamos que seguiron devengándose
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mesmo en épocas de inexistencia de actividade económica.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que actuacións realizou o Goberno galego coas entidades subministradores de
enerxía, auga, servizos de telecomunicacións, e coas arrendadoras de locais, así como
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con entidades financeiras para reducir os custes que soportan ou soportaron as Pemes ou
autónomas de Ourense?

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Daniel Pérez López
Noa Presas Bergantiños
Carme González Iglesias
Deputados e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 26/03/2021 12:06:31

Daniel Pérez López na data 26/03/2021 12:06:36
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Noa Presas Bergantiños na data 26/03/2021 12:06:47

María do Carme González Iglesias na data 26/03/2021 12:06:57
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A Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo
Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Corina Porro Martínez,
Elena Suárez Sarmiento e Miguel Tellado Filgueira, deputados e deputadas do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A formación en materia de prevención de riscos laborais permite ás persoas
traballadoras adquirir habilidades e competencias que favorecen comportamentos máis
seguros no desempeño das distintas actividades laborais e contribúen ao fomento
dunha maior cultura preventiva.
Con este obxectivo, a Consellería de Emprego e Igualdade, a través do Instituto de
Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), promove diversas accións formativas
en distintos ámbitos de actividade dirixidas a obter a capacitación en materia de
prevención de riscos laborais.
Como novidade, pola obrigada adaptación aos condicionamentos propios da situación
da pandemia, as accións formativas desenvolveranse na modalidade en liña, a través
da aula virtual da Escola Galega de Administración Pública (EGAP).
Cómpre lembrar que a Lei de prevención de riscos laborais establece a obriga de
proporcionar aos traballadores a formación suficiente e axeitada sobre os riscos que
afectan aos seus postos de traballo.
Do mesmo xeito, a normativa vixente encomenda ás administracións públicas o
desenvolvemento de accións de formación, información e divulgación que contribúan,
xunto aos empresarios e traballadores, ao logro dos obxectivos de mellora progresiva
das condicións de traballo.
É polo que, os deputados asinantes, formulamos a seguinte pregunta en Pleno:
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Cantas prazas ofrece o Issga (Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia) en
cursos de prevención de riscos laborais ao abeiro do actual plan anual de formación?
Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021

Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
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Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 26/03/2021 12:37:57
María Encarnación Amigo Díaz na data 26/03/2021 12:38:11
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 26/03/2021 12:38:25
José Alberto Pazos Couñago na data 26/03/2021 12:38:34
Noelia Pérez López na data 26/03/2021 12:38:47
María Corina Porro Martínez na data 26/03/2021 12:39:00
María Elena Suárez Sarmiento na data 26/03/2021 12:39:12
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Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 26/03/2021 12:39:26

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

48997

Á Mesa do Parlamento

Marina Ortega Otero, Luis Manuel Álvarez Martínez e Julio Torrado
Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia e ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
en Pleno.

O pasado ano 2020 o Grupo Socialista elaborou varias iniciativas sobre a
situación dos menores tutelados no centro Santo Anxo de Rábade.
Dende a Consellería de Política Social responderon que accederían á petición de
reunión por parte do equipo educativo do centro. Atopámonos a 26 de marzo de
2021 e dende o propio equipo educativo continúan sen resposta ou atención por
parte da Consellería de Política Social.
Segundo a Administración competente do Programa de Acollemento residencial,
os centros de menores son fogares alternativos nos cales, de feito temporal,
cóidanse aos menores que residen nos mesmos, ou ben, mediante o apoio
preciso durante determinadas horas do día aínda que continúen residindo
nalgúns casos coas súas familias. A titularidade e xestión é competencia da
consellería de Política Social. A finais do ano 2020 o Grupo Socialista preguntou
no parlamento á Conselleira de Política Social sobre este asunto, e soubemos
que existiría unha reunión, en concreto o día 13 de xaneiro de 2021, da
Dirección Xeral co equipo do centro Santo Anxo de Rábade. Ao parecer dita
reunión foi suspendida a instancia da propia Dirección Xeral.
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O pasado ano, a través dos medios de comunicación, puxéronse de manifesto
problemas importantes en canto á xestión nos centros de menores en Galicia. En
concreto o de Santo Anxo de Rábade está a vivir problemas de conducta nos
menores que dificultan e poñen en perigo o traballo de profesionais e que
dificulta a calidade e o propio benestar dos menores.
Tendo en conta que o benestar dos menores e a súa propia seguridade é
primordial, así como o traballo e seguridade do persoal laboral do centro,
consideramos vital que a Consellería de Política Social analice a xestión e tome
medidas para solucionar a situación e blindar o benestar e a conducta dos
menores.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
48998

É preocupante a fraxilidade do interese superior dos menores cando en
numerosas ocasións despois de ingresar en Rábade cunha tutela ou garda,
derivaron a un centro de reforma con causas xudiciais.
Dende o Grupo Socialista consideramos que é un tema fundamental e non pode
agardar máis, polo que instamos á Consellería a que aporte información ao
respecto.
Polo exposto, a deputada e deputados asinantes formulan a seguinte pregunta:
Cantos menores entraron nos últimos 4 anos no centro Santo Anxo de Rábade
cunha garda ou tutela e tras o paso no centro derivaron a un centro de reforma
con causas xudiciais?
Pazo do Parlamento, 26 de marzo de 2021
Asdo.: Marina Ortega Otero
Luis Manuel Álvarez Martínez
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Marina Ortega Otero na data 26/03/2021 12:40:53
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 26/03/2021 12:41:03
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Julio Torrado Quintela na data 26/03/2021 12:41:14
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, relativa á dotación de persoal e horarios do centro de saúde de Novo
Mesoiro, na Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Non é a primeira vez que en sede parlamentaria o BNG quere debater a
situación do Centro de Saúde de Novo Mesoiro na Coruña.
Van catro anos desde que se presentaron as últimas iniciativas e pouco
cambiaron as circunstancias polas que a aquela altura se formulaban as propostas.
E malia que xa entón se advertía que a precariedade do servizo era evidente, e o
horario insuficiente, a única mellora adquirida foi a ampliación parcial do servizo de
pediatría.
E dicimos mellora parcial, xa que logo, a ampliación citada consistiu en dotar
dunha persoa máis este servizo, que non significa permanente, pois nin nas vacacións,
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nin nos permisos, nin nas baixas, esta praza é debidamente cuberta por persoal que a
substitúa e, consecuentemente, a situación dun servizo insuficiente volve a se reiterar.
No momento do debate se 2017 falabamos que o Centro de Saúde atendía a
unha poboación aproximada de 12.000 persoas; hoxe en día é, segundo o padrón
continuo a 1 de xaneiro de 2020, atende a 12.242 persoas. E se falabamos, a aquela
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altura, de que a poboación infantil era aproximadamente de máis de 1.800 nenas e nenos
só no barrio de Novo Mesoiro (un dos barrios da área de atención do Centro), e segundo
os mesmos datos da fonte anteriormente citada, as nenas e nenos de 14 ou menos anos
ascende hoxe a 2.095 persoas. Preguntámonos canta poboación mínima é necesaria no
conxunto para atender de forma axeitada as 2.095 nenas e nenos que hoxe hai en tan só
un dos barrios da área de influencia deste Centro de Saúde.
Queremos lembrar que a zona de influencia atende ao barrio de Novo Mesoiro,
aos núcleos poboacionais de Feáns, Mesoiro, Vío, Elviña, Castro de Elviña e parte da
Zapateira e a Urbanización de Breogán e Urbanización do Obradoiro, entre outras, e sen
contar núcleos e casas diseminados desta única zona semirrural do municipio da
Coruña.
Asemade, e continuando coas eivas de atención, cómpre relatar que este Centro
só ten horario de atención polas mañás, en horario de 8.00 h a 15.00 h, e só é
empregado un dos andares do centro, o andar baixo, estando o primeiro andar
infrautilizado.
A veciñanza do barrio citado, e dos demais núcleos e urbanizacións, leva anos
demandando que se aumenten os servizos do Centro de Saúde, ante unha situación
evidente, e que xera circunstancias de tal paradoxo como que moitas das persoas da área
de influencia do centro teñan que solicitar, ou xa son derivadas automaticamente, a
atención noutros centros de saúde da cidade, ou mesmo, por iniciativa propia polas
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circunstancias, xa non cambien no que están rexistrados cando deciden ir vivir para esta
contorna periférica da Coruña. Denuncian que, a pesar de ser un barrio que aumenta en
poboación, que ten un dos maiores índices de nacementos de toda Galiza, con máis
nenas e nenos en idade escolar da Coruña, teñen esa carencia importante deste servizo
público. E denuncian que tampouco teñen servizo de transporte público directo a outros
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centros de saúde, onde son derivados pola falta de servizo do propio, ou aos centros de
especialidades médicas da Cidade ou ao propio Chuac.
As súas demandas son básicas, ademais de ser as mesmas desde que comezaron
a reivindicar as melloras do servizo: a verdadeira consolidación do servizo de pediatría,
cubrindo realmente baixas, vacacións ou permisos, a dotación dunha praza máis no
servizo de matrona, a dotación dunha praza máis para o servizo do médico de familia, a
dotación dunha praza máis para o servizo de enfermería, a dotación dunha praza máis
para os servizos administrativos e a apertura dos servizos e de atención ao público en
horario de tarde.
É preciso dotar este barrio dunha cobertura sanitaria acorde ás súas necesidades
dado que as instalacións do centro de saúde son novas e conta con toda unha planta
baleira.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno
O Goberno galego ten previsto aumentar, nesta lexislatura, o persoal sanitario e
administrativo do Centro de Saúde de Novo Mesoiro, habilitar os usos do primeiro
andar do Centro de Saúde de Novo Mesoiro, así como ampliar o horario de atención ás
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persoas doentes establecendo unha quenda de atención pola tarde?

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
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Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 29/03/2021 10:56:24

María Montserrat Prado Cores na data 29/03/2021 10:56:28
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Iria Carreira Pazos na data 29/03/2021 10:56:37
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Á Mesa do Parlamento

Martín Seco García e Carmen Rodríguez Dacosta, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro
do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Ata o 23 de febreiro de 2021, o Goberno da Xunta de Galicia defendía unha
revisión do Plan forestal que sometía á aprobación no pleno do Parlamento
de Galicia, un plan que non estaba debatido co sector, que non pasara por
un proceso de participación, que non tiña unha diagnose da situación do
monte galego e non establecía o modelo que desexabamos ter para os
vindeiros anos de desenvolvemento do plan.
A Consellería do Medio Rural planificaba un aumento da superficie de
eucalipto nun 3 % con respecto á superficie actual para o primeiro
quinquenio do plan “2021-2025”, para verse reducida nun 5 % no cuarto
quinquenio de desenvolvemento do dito plan. Cabe destacar que a
superficie de eucalipto actual non queda establecida nin tan sequera
estimada no plan aprobado.
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O 23 de febreiro de 2021, o conselleiro do Medio Rural anunciou unha
suspensión temporal de novas plantacións de eucalipto, alí onde non se
plantar a dita especie no momento da suspensión, esta decisión que
contradicía o establecido no plan que acababan de presentar, non tivo
explicación de ningún tipo, nin técnica nin económica.
A intención de levar a cabo a suspensión da plantación de eucalipto, foi
ratificada polo presidente da Xunta de Galicia dous días despois,
xustificando esta medida por unha aposta pola diversificación do monte e
para frear o impacto desta especie. Ademais, dixo, que permitiría deter a
caída constante e continua do prezo do metro cúbico da madeira procedente
desta árbore. A dita suspensión anunciouse “en diferido” sen data concreta
de aplicación, establecendo como data inicial a aprobación da Lei de
recuperación de terra agraria, aínda en proceso parlamentario.

49004

Nesa mesma data publicouse a orde de modelos silvícolas e de xestión
forestal, a adhesión a un destes modelos é obrigatoria para aqueles que
desexen ter un aproveitamento madeireiro de carácter comercial, cando
teñan terreos de 15 ou menos hectáreas de superficie. Nesta orde
elimínanse os vetos para a plantación de eucalipto na zona interior de Lugo,
pero establécense distritos preferentes nos que non está a dita zona, e polo
tanto, poderán plantar nitens, sempre e cando sexa aprobado polos técnicos
da Administración.
A anunciada suspensión por parte do Goberno galego da plantación de
novas superficies de eucalipto, alí onde non estiver plantado antes da
moratoria, non sabemos en que data entrará en vigor, nunha Galicia que
segundo algunhas afirmacións podería ter na actualidade ata 600.000 Ha de
eucalipto sen que os diferentes gobernos do Partido Popular tomasen
ningunha medida eficaz para que deixase de medrar exponencialmente a
súa presencia no noso territorio, e quedaría en vigor ata final do ano 2025.
Dende hai un mes aproximadamente que tivo lugar o dito anuncio, son
numerosas as chamadas de múltiples concellos do noso territorio e da
veciñanza que nos informan de que os viveiros de Galicia teñen esgotadas
as plantas de eucalipto e que se están a facer talas indiscriminadas de zonas
de pino e outras especies por todo o noso territorio, para plantar eucalipto
antes de que comece a suspensión.
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Coñecedores da inacción histórica do Goberno galego no control das ditas
plantacións incluso en terras agrarias, cómpre que ante unha suspensión
que se anuncia sen data de comezo, que incide no mercado da madeira dun
xeito irresponsable para un goberno que di crer na liberdade de mercado e
que está a tirar polo chan o prezo da madeira de pino nun momento de crise
como a actual, a Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal
debe tomar medidas para non seguir incidindo negativamente nos intereses
dos propietarios no mercado da madeira e non se leve a cabo unha
plantación masiva de eucalipto sen control neste período de espera.
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Por iso o deputado e a deputada que asinan preguntan:
Por que o Goberno galego anuncia a suspensión de plantación de eucalipto
a dous ou tres meses de que entre en vigor, afectando ao mercado con
caídas fortes do valor da madeira e causando un aumento exponencial da
superficie de eucalipto durante este tempo?
Pazo do Parlamento, 30 de marzo de 2021

Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 29/03/2021 12:22:45
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María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 29/03/2021 12:22:58
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Miguel Tellado Filgueira, Encarna Amigo Díaz, Marta
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Corina
Porro Martínez e Elena Suárez Sarmiento, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A pesar dos efectos que a pandemia está a causar no mercado laboral do conxunto do
Estado, Galicia iniciou o ano cunha baixada de 3.063 persoas no paro e cun aumento
da contratación indefinida e a tempo completo con respecto a decembro de 2020.
De feito, Galicia lidera a caída do paro no Estado na comparativa mensual e é unha
das dúas comunidades, xunto con Baleares, nas que baixa o desemprego, mentres que
en España medra case 2 puntos porcentuais.
Sen embargo a pesar destes datos, non podemos esquecer que hai colectivos
especialmente sensibles á situación do mercado de traballo, como son os menores de
30 anos, os desempregados de longa duración, as mulleres vítimas de violencia de
xénero ou as persoas con discapacidade, entre outros. Por ese motivo, actuacións
como as incluídas na Axenda de Emprego despregada pola Xunta de Galicia, que
persegue impulsar o emprego estable e de calidade na nosa comunidade, vólvense
fundamentais.
En consonancia con esta folla de ruta e consciente da realidade actual, a Consellería
de Emprego e Igualdade aprobou, un ano máis, as axudas para o desenvolvemento
dos obradoiros de emprego; os cales se configuran en dúas ordes, a primeira para o
desenvolvemento do programa dirixido aos menores de 30 anos e a segunda para o
desenvolvemento dos obradoiros duais.
Con todo, estas iniciativas teñen como principal obxectivo que persoas sen emprego
amplíen a súa formación ao tempo que acceden a un contrato de traballo e teñen coma
fin incrementar as oportunidades laborais dos galegos e galegas para minimizar os
efectos da crise sanitaria.
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Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
A canto ascenden as axudas para o desenvolvemento dos obradoiros de emprego para
a edición 2021-2022 e a cantas persoas prevén beneficiar?
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Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021

Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Balseiro Orol na data 29/03/2021 13:07:08
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 29/03/2021 13:07:20
María Encarnación Amigo Díaz na data 29/03/2021 13:07:40
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 29/03/2021 13:07:56
José Alberto Pazos Couñago na data 29/03/2021 13:08:05
Noelia Pérez López na data 29/03/2021 13:08:14
María Corina Porro Martínez na data 29/03/2021 13:08:27
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María Elena Suárez Sarmiento na data 29/03/2021 13:08:44
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Miguel Tellado Filgueira, Encarna Amigo Díaz, Marta
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Corina
Porro Martínez e Elena Suárez Sarmiento, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta en Pleno.
A Administración autonómica, ao igual que todas as administracións públicas no ámbito
das súas competencias, deben sumar esforzos para ofrecer ao grupos de idade máis
novos e aos colectivos especialmente vulnerables, oportunidades de formación e de
acceso ao mercado laboral con garantías e de calidade.
Ante un escenario que se ve acentuado polos efectos da covid-19, resulta
imprescindible o desenvolvemento de medidas de promoción da empregabilidade que
fagan fronte ás taxas de paro e á inactividade laboral dos mozos e mozas da nosa
comunidade. Medidas que melloren o acceso ao emprego deste colectivo por medio do
desenvolvemento de capacidades e de talento, adaptándose así mesmo ás
necesidades e demandas do mercado laboral.
Polo tanto, as actuacións da Xunta de Galicia deben estar orientadas a mellorar a
ocupación da mocidade, ao mesmo tempo que a contribuír á xeración de empregos de
calidade e con futuro na nosa Comunidade.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:
Que medidas está desenvolvendo a Xunta de Galicia para mellorar o acceso ao
emprego dos mozos e mozas da nosa Comunidade e a cantas persoas beneficiarias se
prevé chegar con estas actuacións ao longo do ano 2021?

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTROTHrzNEUc10
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021
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Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 29/03/2021 13:11:38
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 29/03/2021 13:11:50
María Encarnación Amigo Díaz na data 29/03/2021 13:12:02
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 29/03/2021 13:12:17
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José Alberto Pazos Couñago na data 29/03/2021 13:12:25
Noelia Pérez López na data 29/03/2021 13:12:35
María Corina Porro Martínez na data 29/03/2021 13:12:49
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María Elena Suárez Sarmiento na data 29/03/2021 13:12:59
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Miguel Tellado Filgueira, Encarna Amigo Díaz, Marta
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Corina
Porro Martínez e Elena Suárez Sarmiento, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Desde o comezo da XI Lexislatura e consciente da transversalidade das súas áreas, a
Consellería de Emprego e Igualdade, no marco da Axenda de Emprego e en liña co
Plan de Reactivación Económica do Goberno galego, está a levar a cabo numerosas
iniciativas para preservar a saúde do mercado laboral fronte aos síntomas da covid-19.
Neste sentido, destaca a posta en marcha do Plan de formación para o emprego 20212022, dirixido prioritariamente ás persoas traballadoras ocupadas co obxectivo de
atender aquelas necesidades non cubertas pola formación programada polas empresas
que, adaptándose ao contexto laboral, outorga esta condición tamén as traballadoras e
traballadores afectados por expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE) ou
por expedientes de regulación de emprego (ERE) por causas económicas, técnicas,
organizativas, de produción ou de forza maior.
Por outra banda, cabe destacar que os cursos tamén están abertos, entre outras, ás
persoas asalariadas que presten os seus servizos en empresas ou en entidades
públicas, aos traballadores fixos descontinuos en períodos de non ocupación, ás
persoas que accedan á situación de desemprego cando se encontren en período
formativo ou a empregados ou socios de entidades da economía social e persoas
traballadoras autónomas, proporcionando, deste xeito, unha resposta axustada á actual
situación do mercado de traballo.
A finalidade desta convocatoria é financiar programas de formación transversal que
favorezan a mobilidade intersectorial dos traballadores e tamén actividades dirixidas a
que os alumnos e alumnas vexan acreditada a súa cualificación profesional e obteñan
os correspondentes certificados, en definitiva, contribuír á mellora das oportunidades
laborais de todas as galegas e galegos.
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Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguintes pregunta en Pleno:
A canto ascende a previsión orzamentaria do Plan de formación para o emprego para a
edición 2021-2022, a cantas persoas prevé beneficiar e en cantos cursos se vai a
artellar?
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Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021
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Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 29/03/2021 13:15:43
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 29/03/2021 13:15:56
María Encarnación Amigo Díaz na data 29/03/2021 13:16:10
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 29/03/2021 13:16:28
José Alberto Pazos Couñago na data 29/03/2021 13:16:37
Noelia Pérez López na data 29/03/2021 13:16:47
María Corina Porro Martínez na data 29/03/2021 13:17:01
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María Elena Suárez Sarmiento na data 29/03/2021 13:17:13
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Miguel Tellado Filgueira, Encarna Amigo Díaz, Marta
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Corina
Porro Martínez e Elena Suárez Sarmiento, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
O programa Aprol Economía Social, impulsado pola Consellería de Emprego e
Igualdade, ten como obxectivo fomentar a incorporación de persoas desempregadas e
persoas traballadoras temporais a cooperativas e sociedades laborais, cumprindo polo
tanto un dobre obxectivo: impulsar a economía social ao tempo que promover a
xeración dun emprego de calidade sustentado nos principios da mesma.
Esta iniciativa, que se vén desenvolvendo desde o hai anos, contempla dúas liñas de
axudas compatibles entre si. A primeira, de fomento do emprego en cooperativas e
sociedades laborais, para favorecer a constitución da entidade ou a incorporación de
novos socios; e a segunda, de fomento do acceso á condición de persoa socia de cada
un dos seus membros, financiando as achegas económicas que deben desembolsar ao
capital social.
O Diario Oficial de Galicia, do pasado 8 de febreiro, publicaba a convocatoria destes
apoios para o ano 2021.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
A canto ascende a previsión orzamentaria do Programa Aprol Economía Social para a
edición 2021 a cantas cooperativas prevé beneficiar?
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Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021
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Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 29/03/2021 13:20:05
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 29/03/2021 13:20:19
María Encarnación Amigo Díaz na data 29/03/2021 13:20:32
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 29/03/2021 13:20:59
José Alberto Pazos Couñago na data 29/03/2021 13:21:09
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Noelia Pérez López na data 29/03/2021 13:21:21
María Corina Porro Martínez na data 29/03/2021 13:21:37
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María Elena Suárez Sarmiento na data 29/03/2021 13:21:49
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Miguel Tellado Filgueira, Encarna Amigo Díaz, Marta
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Corina
Porro Martínez e Elena Suárez Sarmiento, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A defensa dos dereitos das persoas desempregadas e a consolidación dun mercado de
traballo inclusivo deben ser prioritarias para todo goberno que aspire non só ao avance
económico senón tamén ao progreso social.
Neste sentido, destaca o labor da Xunta de Galicia, que leva anos apostando por
políticas que afondan na mellora da empregabilidade e ocupabilidade das persoas
demandantes de emprego da nosa Comunidade.
Iniciativas como as subvencións para a contratación de persoal técnico para a
realización de actividades de orientación laboral fan proba disto. Estas axudas, postas
en marcha pola Consellería de Emprego e Igualdade, perseguen dotar de
financiamento aos concellos, ás entidades sen ánimo de lucro especializadas na
atención a persoas con discapacidade e en risco de exclusión social e ás
confederacións e asociacións empresariais e sindicais de Galicia, para apoiar a
contratación ou mantemento de orientadores laborais.
Grazas ao traballo destes profesionais incídese directamente nas oportunidades
laborais de moitas galegas e galegos, posto que os orientadores, entre outras funcións,
encárganse de elaborar diagnoses individualizadas sobre o perfil e necesidades dos
desempregados; proporcionar información sobre o mercado de traballo e os distintos
incentivos; deseñar itinerarios individuais e personalizados de emprego; ou informar
sobre a oferta de accións de formación profesional ou o proceso de recoñecemento das
competencias adquiridas.
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Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
A canto ascende a dotación orzamentaria das subvencións para a contratación de
persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio
2021 e cantos empregos se prevé manter ou crear con cargo as anteditas subvencións
?

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021
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Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Balseiro Orol na data 29/03/2021 13:25:31
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 29/03/2021 13:26:00
María Encarnación Amigo Díaz na data 29/03/2021 13:26:14
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 29/03/2021 13:26:32
José Alberto Pazos Couñago na data 29/03/2021 13:26:41
Noelia Pérez López na data 29/03/2021 13:26:52
María Corina Porro Martínez na data 29/03/2021 13:27:07

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTROfgJJ50TiQ5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Elena Suárez Sarmiento na data 29/03/2021 13:27:20

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

49021

Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Miguel Tellado Filgueira, Encarna Amigo Díaz, Marta
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Corina
Porro Martínez e Elena Suárez Sarmiento, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A plena inclusión social das persoas en situación de vulnerabilidade pasa
necesariamente pola procura da inserción laboral das mesmas.
Consciente desta premisa básica, a Consellería de Emprego e Igualdade, publicou
unha orde de axudas, destinada en 2021, ás empresas de inserción laboral e ás súas
entidades promotoras, coa finalidade de promover a inserción sociolaboral das persoas
en situación ou en risco de exclusión social mediante o establecemento de medidas de
fomento das empresas de inserción laboral que teñan centros de traballo na
Comunidade Autónoma de Galicia.
Esta orde artéllase en dous programas: axudas para o mantemento do custo salarial
dos traballadores e incentivos para compensar os custos adicionais do emprego, como
por exemplo, os gastos derivados do proceso de creación das empresas ou de
formación dos empregados, entre outros.
En definitiva, este programa de axudas persegue por unha banda promover a inclusión
laboral das galegas e galegos que peor o están a pasar e, doutra banda, garantir a
supervivencia das entidades que forman parte da economía social, como son as
empresas de inserción laboral.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:
A canto ascende o investimento de 2021 da Consellería de Emprego e Igualdade para
a contratación de persoas en situación ou en risco de exclusión social en empresas de
inserción laboral?
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Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 29/03/2021 13:30:15
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 29/03/2021 13:30:31
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María Encarnación Amigo Díaz na data 29/03/2021 13:30:44
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 29/03/2021 13:30:59
José Alberto Pazos Couñago na data 29/03/2021 13:31:08
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Noelia Pérez López na data 29/03/2021 13:31:18
María Corina Porro Martínez na data 29/03/2021 13:31:32
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Miguel Tellado Filgueira, Encarna Amigo Díaz, Marta
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Corina
Porro Martínez e Elena Suárez Sarmiento, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A covid-19 está a ter consecuencias non só sanitarias senón tamén en ámbitos como o
social, o económico e o laboral, que requiren dunha resposta firme e decidida por parte
dos poderes públicos. Neste sentido, destaca a acción da Xunta de Galicia que vai
máis aló da adopción medidas preventivas en materia de saúde pública e das previstas
na súa folla de ruta ordinaria.
Así, desde a irrupción da covid-19 na vida das galegas e dos galegos, o Goberno
autonómico despuntou no deseño de novas liñas específicas de axuda ou a
modificación nas xa existentes, co fin de minimizar as consecuencias negativas da
pandemia sobre a poboación e os distintos sectores afectados.
Proba deste compromiso é a convocatoria por parte da Consellería de Emprego e
Igualdade, de axudas de carácter excepcional e extraordinario, para o reequilibrio
financeiro dos centros especiais de emprego de iniciativa social e empresas de
inserción laboral especialmente afectados pola crise da covid-19, dirixidas garantir a
viabilidade e a consolidar os postos de traballo ocupados por persoas con
discapacidade ou en risco de exclusión social, colectivos cuxa integración laboral
adoita resultar máis complexa.
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Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan a seguinte pregunta en Pleno:

Cal é a previsión sobre o número de entidades que se poderán beneficiar das axudas
dirixidas a garantir a viabilidade e a consolidar os postos de traballo ocupados por
persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social e cantos postos de traballo
de persoas con especiais dificultades para a súa inserción laboral se preservarán?

Santiago de Compostela, 29 de marzo 2021
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Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Balseiro Orol na data 29/03/2021 13:34:44
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 29/03/2021 13:34:57
María Encarnación Amigo Díaz na data 29/03/2021 13:35:09
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Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 29/03/2021 13:35:24
José Alberto Pazos Couñago na data 29/03/2021 13:35:33
Noelia Pérez López na data 29/03/2021 13:35:44
María Corina Porro Martínez na data 29/03/2021 13:35:58
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, relativa á recuperación da ambulancia de apoio a Lalín e a dotación
dunha ambulancia medicalizada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A atención ás urxencias extrahospitalarias é un servizo vital. A dotación de
vehículos, de persoal e o tempo de resposta deste servizo poden marcar a diferencia
entre un desenlace positivo ou un fatal.
A comarca do Deza

é moi deficitaria en Transporte Sanitario Urxente. A

comarca só conta con dous vehículos de Soporte Vital Básico SVB),un localizado en
Silleda que da servizo a ese Concello e a Vila de Cruces e outro localizado en Lalín que
da servizo a Lalín ,Rodeiro , Agolada e Dozón.
A ambulancia de Lalín atende emerxencias nunha área duns 580 Km2 onde
reside unha poboación dispersa duns 26.000 habitantes. Ademais das grandes distancias
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existentes dentro da grande área que cubre, na que os desprazamentos dentro da mesma
poden chegar a 50 minutos, hai que sumarlle o tempo de chegada ao CHUS, que é o
hospital de referencia. Desde Agolada ou Rodeiro poden superar eses tempos de 50
minutos. Outro factor a ter en conta é que so existe un PAC nesa área que é o PAC de
Lalín , o que provoca que se hai que recoller sanitarios no mesmo para unha emerxencia
haxa que percorrer maiores distancias,
1
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Todas estas circunstancias están provocando de xeito reiterado unha sobrecarga
do servizo, máis palpábel en determinadas franxas horarias, fundamentalmente polo día,
e que está levantando moita preocupación na cidadanía de Lalín. Nos últimos anos son
varios os casos nos que a demora da asistencia por parte do servizo de ambulancia ten
levantado protestas veciñais, sendo mais sonados aqueles que ocorreron en vía pública,
pola alarma social que provocan, pero tamén hai queixas en asistencias en domicilios.
Diante desta situación a alarma, o malestar e a preocupación polo deficiente
servizo de transporte sanitario urxente non fixo máis que aumentar entre @s veciñ@s.
Por esta razón veñan reclamando dende fai tempo a dotación dunha ambulancia de
Soporte Vital Avanzado (SVA), a que teñen de referencia atópase en Santiago de
Compostela a uns 50 Km, cun tempo de asistencia ao casco urbano que varía entre un
mínimo de 40 minutos do recurso terrestre e os 15 minutos do recurso aéreo, limitado
porque só ten servizo diúrno e non presta asistencia en situacións de climatoloxía
adversa.
Na vez de atender as demandas dunha ambulancia de SVA a Xunta de Galiza
limitouse a dotar dunha ambulancia de apoio, deficiente tanto nas características do
vehículo como en persoal. Ambulancia de apoio que sendo insuficiente leva meses sin
prestar servizo.
A situación detallada con anterioridade fai imposible que unha soa ambulancia
de Soporte Vital Básico (SVB) poida atender correctamente as emerxencias dunha área
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tan extensa e non son infrecuentes os casos nos que teñen que prestar apoio

as

ambulancias de Carballiño, A Estrada ou Chantada por estar a de Lalín ocupada nun
traslado ao CHUS coa consecuente acumulación de demoras na asistencia urxente.
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A atención ás urxencias extrahospitalarias é un servizo vital, xa que diante
dunha emerxencia o factor tempo e eficiencia é fundamental: nas paradas
cardiorrespiratorias, ictus, politraumatismos... cada minuto de demora na atención
agrava o pronóstico e a supervivencia.
É evidente que para prestar unha asistencia sanitaria de calidade, que non
comprometa a saúde e a vida da veciñanza, son precisos recursos. Lalín e a comarca do
Deza precisan dunha ambulancia medicalizada, feito este negado sistematicamente polo
PP aos nosos veciños e veciñas.

Esta situación pon en evidencia a insuficiencia de recursos sanitarios na comarca
do Deza, e a necesidade de contar con máis medios de resposta diante de emerxencias
sanitarias, e por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en
Pleno:
Considera suficiente a Xunta a dotación de emerxencias da comarca do Deza?

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2021
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Asdo.: Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Olalla Rodil Fernández
Deputadas do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 30/03/2021 10:06:26

Iria Carreira Pazos na data 30/03/2021 10:06:30
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Pérez López e Luis Bará Torres, deputados do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno, sobre o depósito
de rodas en Lendo (A Laracha).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Lendo (A Laracha) iniciouse nos anos 90 a acumulación de pneumáticos
(Neumáticos Fóra Uso) nas instalacións do Grupo Campo, que supuxo que o depósito
nunha parcela de titularidade privada de 35.000 toneladas de pneumáticos. O que era
nese momento o punto de acumulación de pneumáticos de maior dimensión e
cantidades de toda Galiza.
O grupo municipal do BNG de A Laracha preguntou en numerosas ocasións ao
Goberno Local polos destinos dos pneumáticos, ao que se lle contestou que o destino
deses pneumáticos era a reciclaxe nunha planta do mesmo grupo empresarial, noutro
lugar.
En febreiro de 2017, os grupos da cámara aprobaron por unanimidade unha
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proposición non de lei

do Grupo Parlamentar do BNG, transaccionada co Grupo

Parlamentar Partido Popular, instando á Xunta de Galiza a continuar coa xestión dos
residuos pneumáticos a través do Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galiza
2016-2022 e a completar a retirada dos acumulados en depósitos e vertedoiros
incontrolados. E xa nesa iniciativa polo GP BNG denunciábase a situación do depósito
de pneumáticos en Lendo.
1
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En abril de 2017, a Directora Xeral de Calidade Ambiental e cambio Climático
supervisaba in situ o inicio da retirada dos pneumáticos de Lendo, e anunciábase que
para o 2018 terían rematado os traballos de retirada. Para as labores de retirada
convocouse no seu día pola Xunta un concurso público, en cuios pregos de contratación
se fixaba a duración das obras, o prezo por tonelada retirada, así como o destino final
dos residuos.
Porén, en agosto de 2018, pola Consellería de Medio Ambiente recoñecíase o
retraso no proceso, sen poder precisar unha data exacta e definitiva para a terminación
dos traballos e retirada.
Pero aínda a primeiros do ano pasado, o 40% dos pneumáticos depositados
permanecían no mesmo lugar do Concello de A Laracha. E fai uns días, dende fora do
propio recinto eran visibles grandes cantidades de pneumáticos alí acumulados.
É de supoñer que, dada a natureza contaminante dos residuos, a Xunta está a
facer un seguimento da xestión, eliminación, reutilización ou reciclaxe dos mesmos.
Que porcentaxe do total depositado foron reciclados e cales incinerados in situ ou
soterrados e cal foi o impacto que estas actividades, que xa veñen dos anos 90, tiveron
sobre o equilibrio natural da zona e sobre a saúde mesma da poboación.
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Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Que tipo de seguimento está a facer a Xunta de Galiza da xestión, eliminación,
reutilización ou reciclaxe dos residuos NFU depositados en Lendo (A Laracha) dende os
anos 90?
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Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021

Asdo.: Daniel Pérez López
Luis Bará Torres
Deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 31/03/2021 09:17:47
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Xosé Luis Bará Torres na data 31/03/2021 09:17:50
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral en Pleno, sobre o número de persoas falecidas en residencias de maiores en Galiza
durante a pandemia da Covid19 e as razóns pola que a Xunta non fai públicos os datos
desagregados por centros.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o inicio da pandemia provocada pola Covid19 a Xunta de Galiza negou
de maneira reiterada o acceso aos datos de persoas falecidas desagregados por centros
residenciais.
Apenas se informa –a través da web-- ao número total de decesos e se estes se
produciron nos propios centros ou nun hospital ou residencia integrada.
Tanto este grupo parlamentario, a través dos mecanismos dos que dispón o
Regulamento da Cámara, como medios de comunicación a través dos mecanismos
fixados pola Lei de Transparencia, temos solicitado o acceso a esta información. Porén,
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a Xunta de Galiza négase a facilitala con argumentos tan peregrinos como que
implicaría “unha acción previa de reelaboración por parte desta Consellería de
Sanidade” que, semella, o Goberno galego non está disposto a asumir nin para garantir
o dereito de acceso á información pública.
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Este escurantismo por parte da Xunta de Galiza non se limita só aos datos
desagregados por centros residenciais en canto a contaxios e falecementos por Covid19,
como é coñecido, o Bloque Nacionalista Galego tivo que esixir e reclamar en múltiples
ocasións o seu dereito como grupo parlamentario para poder acceder aos expedientes e
actas de inspección referidos a algúns dos principais grupos que xestionan residencias
de maiores no noso país.
A demanda desta información non se limita apenas ao BNG ou os medios de
comunicación senón que vén sendo esixida tamén por entidades e organizacións que
representan a familiares e usuarias destes centros que descoñecen o número total e
oficial de falecidas e falecidos un ano despois de que se declarase a emerxencia
sanitaria.

Por estes motivos formúlase a seguinte pregunta para resposta oral en Pleno:
Por que a Xunta se nega de maneira reiterada a facilitar o acceso a esta
información desagregada por centros residenciais?
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Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputadas do G.P. do BNG
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Iria Carreira Pazos na data 31/03/2021 09:51:55
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A Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Borja Verea Fraiz, Ramón Carballo Páez, Marisol Díaz
Mouteira, Diego Calvo Pouso, Rubén Lorenzo Gómez, Carmen Pomar Tojo e
Marta Nóvoa Iglesias, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Pleno.
O Goberno galego vén demandando de xeito reiterado nos últimos anos que desde a
administración central se lle dea prioridade e axilidade ás obras de construción da
autovía entre Lugo e Santiago co obxecto de que esta infraestrutura puidese entrar en
servizo para o Xacobeo 2021.
Resulta evidente que o Executivo central non atendeu esta demanda reiterada da
Xunta de Galicia porque hoxe, xa inmersos no Xacobeo, as obras desta infraestrutura
viaria atópanse aínda moi lonxe de finalizar.
De feito, os traballos dos treitos pendentes da A-54, Palas-Melide e Melide-Arzúa,
acumulan atrasos moi importantes e están a avanzar a un ritmo moi lento, tanto que
mesmo se trata case dunha paralización das obras. O progreso é tan escaso que xa
ata os altos cargos do Ministerio de Transportes aseguran que ven moi difícil rematar
as obras da Autovía Santiago-Lugo en 2022.
Se a este deficiente ritmo de execución sumamos ademais o recorte de investimentos
que Executivo de coalición impuxo ás contas autonómicas para o actual exercicio, todo
a punta a que esta infraestrutura seguirá a ser un obxectivo pendente.
En consecuencia, cómpre que o Goberno de España intensifique o ritmo destas obras
e aproveite os meses de primavera e do verán para avanzar dun xeito decidido nos
tramos pendentes e así tratar de acurtar os prazos.
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Galicia precisa do desenvolvemento en tempo e forma dunha infraestrutura estratéxica
de tal xeito que aínda que xa non sexa posible a súa entrada en servizo neste Ano
Santo, si poida facer durante o Xacobeo, que se estenderá ata 2022.
O obxectivo final é aproveitar ao máximo as potencialidades que supón este
acontecemento singular, tanto a nivel económico como social sumado á mellora das
comunicacións entre Lugo e Santiago e os municipios que percorre a futura autovía
unha vez se complete.
Polo exposto, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno:
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Que opinión lle merece ao Goberno galego o baixo ritmo de execución das obras nos
treitos pendentes da Autovía Lugo-Santiago?
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Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021

Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Balseiro Orol na data 31/03/2021 13:19:06
Borja Verea Fraiz na data 31/03/2021 13:19:22
Ramón Carballo Páez na data 31/03/2021 13:19:41
María Sol Díaz Mouteira na data 31/03/2021 13:19:57
Diego Calvo Pouso na data 31/03/2021 13:20:15
Rubén Lorenzo Gómez na data 31/03/2021 13:20:30
Carmen María Pomar Tojo na data 31/03/2021 13:20:43
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Marta Nóvoa Iglesias na data 31/03/2021 13:20:59
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Á Mesa do Parlamento,
Paula Prado del Río, María Corina Porro Martínez, Miguel Tellado Filgueira,
Encarnación Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos
Couñago, Noelia Pérez López e Elena Suárez Sarmiento deputados e deputadas do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
Na actualidade, moitas mulleres seguen atopándose con obstáculos que impiden a súa
plena inclusión social, máis aínda se son vítimas de violencia de xénero, de explotación
sexual-laboral, inmigrantes, emigrantes retornadas ou refuxiadas, pertencen a unha
minoría étnica, son reclusas e ex-reclusas ou teñen discapacidade, enfrontándose
nestes supostos e en moitas ocasións, a unha dobre discriminación.
Por ese motivo, a promoción da igualdade entre mulleres e homes debe ser un
obxectivo básico e prioritario para aqueles poderes públicos que aspiren a un
verdadeiro avance social, como o é para a Xunta de Galicia, que destaca pola inclusión
do principio de igualdade, como eixo transversal, nas políticas autonómicas.
Así, en Galicia dispoñemos de instrumentos lexislativos como o Decreto lexislativo
2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais
da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade; plans como o VII Plan
estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 20172020 e de recursos públicos orientados á promoción da igualdade. Neste último punto
destacan, entre outras, as axudas destinadas ás entidades de iniciativa social sen
ánimo de lucro para a posta en marcha de programas específicos de recursos integrais
de atención especializada destinados en exclusiva a mulleres en situación de especial
vulnerabilidade.
Estas axudas cumpren o obxectivo de dar resposta ás necesidades das mulleres en
situación de especial vulnerabilidade, impulsar a súa participación e tomar en
consideración as súas necesidades específicas, en colaboración co terceiro sector de
acción social, peza clave do progreso social.
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En conclusión, estas medidas permiten avanzar na construción dunha sociedade máis
próspera, plural e cohesiva, na cal a igualdade entre mulleres e homes sexa, cada vez
máis, unha realidade efectiva en todos os espazos da vida pública e privada de Galicia.
Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta
oral:
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 A canto ascende o investimento para 2021 da Xunta para as axudas destinadas
ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para a posta en marcha de
programas específicos de recursos integrais de atención especializada
destinados, en exclusiva, a mulleres en situación de especial vulnerabilidade e
que iniciativas prevén financiar estes fondos?

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021

Asinado dixitalmente por:
Paula Prado del Río na data 31/03/2021 13:48:11
María Corina Porro Martínez na data 31/03/2021 13:48:24
Miguel Angel Tellado Filgueira na data 31/03/2021 13:48:33
María Encarnación Amigo Díaz na data 31/03/2021 13:48:51
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 31/03/2021 13:49:05
José Alberto Pazos Couñago na data 31/03/2021 13:49:19
Noelia Pérez López na data 31/03/2021 13:49:33
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María Elena Suárez Sarmiento na data 31/03/2021 13:49:49
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Á Mesa do Parlamento,
Paula Prado del Río, María Corina Porro Martínez, Miguel Tellado Filgueira,
Encarnación Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos
Couñago, Noelia Pérez López e Elena Suárez Sarmiento deputados e deputadas do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno.
A Constitución española, recoñece, no seu artigo 14, a igualdade ante a lei sen que
poida prevalecer discriminación algunha por razón de sexo e o artigo 9.2 recolle o
mandato expreso aos poderes públicos para que promovan as condicións para que a
igualdade do individuo e das agrupacións en que se integra sexan reais e efectivas.
Este mandato constitucional, ten a súa translación, no ámbito da Comunidade
Autónoma de Galicia, no artigo 4 da Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de
autonomía de Galicia, que establece esa mesma obriga aos poderes públicos de
Galicia.
Polo tanto a garantía da igualdade eríxese como o máis firme compromiso de Goberno
galego, tal e como proban as múltiples actuacións levadas a cabo nos últimos anos a
fin de garantir que mulleres e homes gocen das mesmas oportunidades e de contribuír
a erradicar da violencia de xénero.
Neste sentido, caben destacar, entre outras medidas, as axudas destinadas ás
entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia, concellos, consorcios,
mancomunidades, agrupacións ou asociacións de concellos, para o desenvolvemento
de programas, actuacións e medidas para facer efectivo o principio de igualdade de
oportunidades entre mulleres e homes, a prevención e o tratamento da violencia de
xénero, a conciliación da vida persoal, laboral e familiar e a participación das mulleres
na vida política, económica, social e cultural; así como para consolidar o funcionamento
de servizos de atención integral de información e asesoramento ás mulleres no
territorio, co fin de lles prestar unha atención e acompañamento de proximidade,
psicolóxico, xurídico e de orientación sociolaboral a todas as mulleres, en particular a
aquelas que pertenzan a colectivos en risco de exclusión ou se atopen nalgunha
situación de especial vulnerabilidade.
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Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta:
 A canto ascende o total da convocatoria para o ano 2021 das subvencións ás
entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da
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igualdade e a prevención e tratamento da violencia de xénero e cal é o balance
destes programas nos últimos anos?

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021

Asinado dixitalmente por:
Paula Prado del Río na data 31/03/2021 13:53:13
María Corina Porro Martínez na data 31/03/2021 13:53:27
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 31/03/2021 13:53:41
María Encarnación Amigo Díaz na data 31/03/2021 13:53:54
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 31/03/2021 13:54:07
José Alberto Pazos Couñago na data 31/03/2021 13:54:15
Noelia Pérez López na data 31/03/2021 13:54:23
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María Elena Suárez Sarmiento na data 31/03/2021 13:54:37
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A Mesa do Parlamento
Pedro Puy Fraga, Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto
Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Corina Porro Martínez, Elena Suárez
Sarmiento e Miguel Tellado Filgueira, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral en Pleno polo trámite de urxencia.
Xustificación da urxencia
A urxencia ven motivada pola recente nova coñecida a través dos medios de
comunicación na que o Goberno do Estado anunciou que recorrerá ante o Tribunal
Constitucional a reforma da Lei de Saúde de Galicia aprobada recentemente neste
Parlamento.

O pasado 23 de febreiro aprobábase no Parlamento a reforma da Lei 8/2008 do 10 de
xullo, de saúde de Galicia. A necesidade de contar cun marco legal que permitise
xestionar unha pandemia de longa duración fixo que Galicia tivese que afrontar a
modificación da súa normativa para adaptarse á nova realidade. Especialmente ao non
recibir resposta da proposta remitida desde Galicia en outubro de 2020 para a
modificación da lei orgánica.

A norma posibilita que en Galicia non teñamos que actuar con improvisación e dota á
nosa comunidade dun soporte legal máis garantista. Así, de cara a protexer a saúde
pública das galegas e galegos, prevese un catálogo de medidas e unhas condicións
para adoptalas, que deben ser proporcionais, con garantía xudicial, cun límite temporal

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTRO69oHiorXR8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

fixado e motivado e con trámite de audiencia sempre que sexa posible.

O pasado 6 de abril o Goberno do Estado anunciaba que recorrería a reforma galega
ante o Tribunal Constitucional, mesmo sen terse dado conversas informais nin ter
convocada unha comisión bilateral.
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Por iso, os deputados asinantes, formulan a seguinte pregunta en Pleno:

Que valoración fai o Goberno galego respecto do recurso de inconstitucionalidade
anunciado polo Goberno do Estado contra a Lei 8/2021, de 25 de febreiro, de
modificación da Lei 8/2008, de 10 de xullo, de saúde de Galicia?

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021

Asinado dixitalmente por:
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Pedro Puy Fraga na data 31/03/2021 13:01:04
María Encarnación Amigo Díaz na data 31/03/2021 13:01:26
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 31/03/2021 13:01:47
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José Alberto Pazos Couñago na data 31/03/2021 13:01:56
Noelia Pérez López na data 31/03/2021 13:02:08
María Corina Porro Martínez na data 31/03/2021 13:02:27
María Elena Suárez Sarmiento na data 31/03/2021 13:02:40
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Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 31/03/2021 13:02:57
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Á Mesa do Parlamento
Juan Carlos Francisco Rivera, deputado pertencente ao Grupo
Parlamentario do Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5
do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a
súa resposta urxente oral en Pleno.
Xustificación da urxencia:
Xustificase a urxencia na transcendencia da participación de Galicia nos
fondos Next Generation e no avance do calendario asociado á súa
tramitación
O pasado día 25 de marzo o presidente da Xunta, rodeado da totalidade dos
conselleiros do seu Goberno, anunciou que dera “luz verde” a 354 proxectos
para os Fondos Next Generation, por un importe de 20.000 millóns de euros, dos
cales 107 estarían respaldados por algún tipo de iniciativa empresarial e o resto
serían do ámbito administrativo.
Nesa rolda de prensa non se aclarou en que consisten eses proxectos nin que
empresas están detrás dos mesmos, en liña coa opacidade mantida ata o
momento nun asunto de tanta importancia para o futuro de Galicia.
Polo exposto, o deputado asinante formula a seguinte pregunta:
Vai a Xunta de Galicia a propiciar un gran acordo de país sobre os fondos Next
Generation baseado na transparencia e no diálogo deixando atrás a opacidade
mantida ata o momento?

Pazo do Parlamento, 08 de abril de 2021
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Asdo.: Juan Carlos Francisco Rivera
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
49048
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Juan Carlos Francisco Rivera na data 05/04/2021 16:02:19
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Á Mesa do Parlamento
Diego Calvo Pouso, Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez,
Noelia Pérez López, Jose Antonio Armada Pérez, José Luis Ferro Iglesias,
Carmen Pomar Tojo, Manuel Santos Costa, Felisa Rodríguez Carrera, Elena
Súarez Sarmiento, Guadalupe Murillo Solís, Teresa Egerique Mosquera, Corina
Porro Martinez, Ramón Carballo Páez, José Manuel Balseiro Orol, Marisol Díaz
Mouteira, Marta Nóvoa Iglesias, Encarna Amigo Díaz e Rubén Lorenzo Gómez
deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular, ao abeiro do
disposto no artigo 155.5 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante
esa Mesa a seguinte Pregunta oral en Pleno polo trámite de urxencia.
Xustificación da Urxencia:
A urxencia vén motivada polo anuncio do retraso na apertura do túnel do Folgoso na A52, cando menos, ata o mes de maio e polo forte impacto que esta situación está a ter
a nivel económico e social no sur de Galicia.
A Autovía das Rías Baixas, a A-52, rexistrou o pasado 25 de xaneiro o incendio dun
camión que circulaba pola vía en dirección Ourense, tendo como consecuencia o
peche ao tráfico dun treito desa infraestrutura estratéxica para Galicia. O tratamento do
Ministerio de Transportes Mobilidade e Axenda Urbana a esta incidencia pon de
manifesto o desinterese que o Goberno de España ten cara ás infraestruturas de
Galicia.
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É comprensible que o accidente, acontecido no interior do túnel do Folgoso, na Cañiza,
pola súa envergadura e peculiaridades, interrompera momentaneamente a circulación
de vehículos, pero resulta inaceptable que máis de dous meses despois de que se teña
producido o sinistro a autovía continúe pechada ao tráfico e a circulación non se vaia
restablecer, polo menos, ata o mes de maio, segundo ten manifestado publicamente o
Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana.
Este peche está a provocar que os usuarios teñan que dar un rodeo de máis de 20
quilómetros, ao ter que circular pola N-559 ata Covelo e despois pola N-120 dende
Fontefría ata A Cañiza. Deste xeito o tempo de viaxe increméntase en ata media hora,
dado que o itinerario alternativo ten que realizarse por estradas dun único carril por
sentido e mesmo polo casco urbano, o que está a causar un grave prexuízo a todos os
usuarios, pero cunha maior incidencia se cabe ao transporte pesado e de mercadorías
e cunha merma da seguridade viaria.
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Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral
en pleno polo trámite de urxencia:

Que valoración fai a Xunta de Galicia da situación xerada polo peche da circulación no
túnel do Folgoso na A-52?
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Santiago de Compostela, a 5 de abril e 2021
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Asinado dixitalmente por:
Diego Calvo Pouso na data 05/04/2021 17:06:48
José Alberto Pazos Couñago na data 05/04/2021 17:07:09
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 05/04/2021 17:07:19
Noelia Pérez López na data 05/04/2021 17:07:34
José Luis Ferro Iglesias na data 05/04/2021 17:07:51
José Antonio Armada Pérez na data 05/04/2021 17:08:00
Carmen María Pomar Tojo na data 05/04/2021 17:08:20
Manuel Santos Costa na data 05/04/2021 17:08:30
María Felisa Rodríguez Carrera na data 05/04/2021 17:08:36
María Corina Porro Martínez na data 05/04/2021 17:08:52
Teresa Egerique Mosquera na data 05/04/2021 17:09:02
María Elena Suárez Sarmiento na data 05/04/2021 17:09:12
María Guadalupe Murillo Solís na data 05/04/2021 17:09:27
Ramón Carballo Páez na data 05/04/2021 17:09:52
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José Manuel Balseiro Orol na data 05/04/2021 17:10:05
María Sol Díaz Mouteira na data 05/04/2021 17:10:15
Marta Nóvoa Iglesias na data 05/04/2021 17:10:32
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María Encarnación Amigo Díaz na data 05/04/2021 17:11:04
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Rubén Lorenzo Gómez na data 05/04/2021 17:11:31
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno, polo trámite de
urxencia.

Xustificación da urxencia
A urxencia vén motivada polas últimas noticias que poñen de manifesto a
disposición por parte da Xunta de incumprir o acordo parlamentar sobre os terreos do
Porto da Coruña aprobado por unanimidade no último Pleno do Parlamento galego.

Exposición de motivos
O Porto da Coruña está inmerso nunha regresión económica continuada, sen
precedentes, durante a última década, que constata a redución da participación do Porto
da Coruña no conxunto dos portos do Estado; mentres que os tráficos portuarios
coruñeses decrecen nun -11,5%, en España aumentan nun +20,7%.
Unha situación que denota a falta de capacidade de atracción para un porto que
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está en condicións de continuar a ser un importante motor económico para a cidade a
comarca se atende a unha xestión diferente, capaz de se adecuar ás necesidades actuais e
de anticipación ao futuro, corrixindo os erros do plan de actuación que o trouxeron até
aquí e sobre os que deberían esixirse responsabilidades.

49054

OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
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O Porto da Coruña, como porto de interese do Estado, require un plan
estratéxico que contribúa a se recuperar como un emprazamento óptimo para acoller
unha ampla diversidade de escalas e tráfico comercial nacional e internacional.
No entanto, o retrato actual do Porto da Coruña que está a condicionar
severamente a súa funcionalidade é ter contraída unha débeda acumulada de 302
millóns de euros (dos que 200 son con Portos do Estado).
A recente celebración da cimeira interadministrativa do porto da Coruña foi
unha boa nova que veu reconducir unha anormalidade democrática e institucional.
Con todo, desde o BNG a valoración foi de decepción, derivada da falta real de
compromisos por parte do Estado para co acceso ferroviario a Punta Langosteira, ao que
se suma a negativa a condonar a débeda do porto ou procurar unha situación análoga,
como si se fixo en Valencia, unha operación sobre a que volve xustificarse a venda de
activos do porto, abrindo a porta a un novo pelotazo urbanístico que sirva en bandexa
terreos portuarios públicos a grupos promotores privados.
A construción do Porto Exterior da Coruña foi unha decisión de Estado. Foi
inviábel gastar 1.000 millóns de euros na súa construción para logo deixalo
incomunicado sen camiño de ferro e pretender que sexa agora Galiza quen pague a
débeda do porto e o acceso ferroviario.
Unha decisión especulativa, que recupera erros do pasado, que parecen estar a
pactar tanto o PP como o PSOE de costas á sociedade e incumprindo o acordo unánime
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parlamentario do pasado Pleno nos puntos 2 e 3:
“2. A licitación do acceso ferroviario do porto exterior de Punta Langosteira
antes do vindeiro mes de xuño co compromiso firme do Ministerio de Transportes,
Mobilidade e Axenda Urbana de o incluír nos fondos europeos e, no seu defecto,
asegurar os recursos orzamentarios necesarios para a súa execución.
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3. A condonación da débeda do Porto da Coruña con Portos do Estado ou a
concesión dunha achega económica da cantidade equivalente.”

Diante disto, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a través da
deputada asinante, formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral ante o Pleno,
polo trámite de urxencia:
Esta disposta a Xunta de Galiza a apoiar e avalar a venda de terreos portuarios
públicos do Porto da Coruña patrocinando a especulación e aceptando o agravio
comparativo co Porto de Valencia?

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Deputada do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
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Mercedes Queixas Zas na data 05/04/2021 17:40:30
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Á Mesa do Parlamento
Paula Prado del Río, José Alberto Pazos Couñago, José Manuel Rey Varela, María
Sol Díaz Mouteira, José Antonio Armada Pérez, Ana Belén García Vidal e Noelia
Pérez López deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 155.5 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno
polo trámite de urxencia
Xustificación da urxencia
A urxencia ven motivada pola necesidade de saber canto antes en sede parlamentaria
a posición do Goberno galego nun tema tanta importancia

A O pasado 31 de outubro de 2019 o Goberno galego aprobaba a denominada
“Axenda Galicia” na que se recollían demandas de capital importancia para a nosa
Comunidade autónoma.
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Galicia ten sido nos últimos anos unha comunidade que ten actuado con absoluta
lealdade institucional co Goberno de España, respectando o marco constitucional e
estatutario.
Partindo desta lexitimidade na “Axenda Galicia” aprobada polo Goberno galego figuran
demandas xa formuladas ao Goberno socialista presidido por Pedro Sánchez e outros
gobernos anterirores no relativo a asuntos como o pago da débeda pendente con
Galicia, a necesidade dun novo sistema de financiamento autonómico; a aprobación
da Estratexia Nacional fronte ao reto demográfico; as demandas ferroviarias a comezar
pola finalización en prazo da liña de alta velocidade que unirá Galicia coa Meseta; as
necesidades en materia de estradas a comezar pola transferencia da Autovía AP-9; o
apoio a sectores produtivos como as industrias electrointensivas, a automoción, o
naval, o agrogandeiro, a pesca, as enerxías renovables ou o Xacobeo 2021 xunto á
transición enerxética xusta que debe aplicarse coas centrais térmicas; e o apoio á
administración autonómica na prestación de servizos públicos cumprindo reclamacións
que xa veñen de lonxe nos eidos da sanidade, os servizos sociais, a dependencia, a
xustiza ou a educación infantil.
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Ademais o Parlamento de Galicia na sesión do Pleno celebrada o 5 de febreiro de 2020
aprobou instar a Xunta de Galicia a trasladar ao Goberno de España as demandas
prioritarias fixadas no documento da “Axenda Galicia”.
Transcorrido mais dun ano dende dita aprobación polo Parlamento de Galicia é
necesario facer balance do cumprimento por parte do Goberno do Estado das
reivindicacións realizadas.
Por iso os deputados asinantes plantexan a seguinte pregunta:
 ¿Que balance fai o goberno galego do cumprimento por parte do Goberno do
España das demandas prioritarias para Galicia fixadas no documento “Axenda
Galicia”?
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Santiago de Compostela, 05 de abril de 2021

Asinado dixitalmente por:

Paula Prado del Río na data 05/04/2021 18:00:31
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José Alberto Pazos Couñago na data 05/04/2021 18:01:16

José Manuel Rey Varela na data 05/04/2021 18:01:41

María Sol Díaz Mouteira na data 05/04/2021 18:02:09

José Antonio Armada Pérez na data 05/04/2021 18:02:23

Ana Belén García Vidal na data 05/04/2021 18:02:57
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Á Mesa do Parlamento
Gonzalo Caballero Míguez, portavoz do Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2, presenta ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Sr.
presidente da Xunta de Galicia.
Sr. Presidente, acepta vostede acordar un plan de reforzo do sistema de
vacinación de Galicia despois das eivas detectadas no primeiro trimestre de
2021?
Pazo do Parlamento, 05 de abril de 2020

Asdo.: Gonzalo Caballero Míguez
Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Gonzalo Caballero Míguez na data 05/04/2021 18:21:28
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo, portavoz do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 152.2 do
Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015,
formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente do Goberno, para a súa
resposta oral en Pleno.

PREGUNTA AO PRESIDENTE:
Señor Feijóo, pode concretar que aporta á defensa dos intereses de
Galiza a súa posición ante o Goberno do Estado?

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
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Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:
Ana Pontón Mondelo na data 05/04/2021 18:22:23
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto nos artigos 152 e 98 do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª polo trámite de urxencia.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola necesidade de que o Parlamento se posicione
diante da insistencia no cuestionamento por parte do Consello de Europa da política
lingüística da Xunta, nomeadamente no ensino, constatando que nada fixo conforme os
requirimentos realizados por parte deste organismo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Estado español ratificou en 2001 a Carta europea das linguas rexionais e
minorizadas, un tratado internacional promovido polo Consello de Europa.
En decembro de 2019 o Comité de Ministros do Consello de Europa emitía un
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novo informe, o cuarto xa, en que advertía de forma reiterada sobre as graves
deficiencias na política lingüística educativa da Xunta de Galiza que estaban a
comprometer o progresivo avance da normalización do galego e, consecuentemente, o
articulado da Lei de normalización lingüística.
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Naquel informe, o Comité de Ministros do Consello de Europa advertía máis
unha vez, baseándose nas estatísticas oficiais, da importante diminución do número de
galegofalantes e da progresiva quebra acentuada da transmisión do noso idioma propio e
oficial de pais a fillos, unha transmisión natural que xa non está garantida, o que afecta
de forma significativa ao mantemento da proporción de alumnado con coñecemento do
galego cando se incorpora ao ensino, o que converte este espazo como única contorna
de aprendizaxe, nomeadamente nas áreas urbanas e periurbanas.
Asemade, este informe do Consello de Europa afirmaba que a presenza do
galego era insuficiente no ensino, especialmente a nivel preescolar, para cuxa reversión
propuxo eliminar as limitacións á docencia en galego que actualmente regula o Decreto
79/2010 de plurilingüismo.
Recentemente o goberno do Estado fixo pública a súa resposta aos
requirimentos do Consello de Europa a través do “Informe sobre las recomendaciones
de acción inmediata formuladas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en
su Resolución de 11 de diciembre de 2019 en relación a la aplicación de la Carta
Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias”.
Neste informe do Estado destácase que actualmente non hai limitacións ao
ensino en galego en Galiza, como si verificou o Comité de Ministros, e que o éxito do
modelo plurilingüe implantado desde 2010 está avalado por múltiples estudos e
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avaliacións.
A metodoloxía para a elaboración deste informe di asentarse na consulta ao
goberno galego solicitando a súa colaboración para a redacción da resposta.
No entanto, da lectura do informe de resposta do Estado español tíranse
algunhas inexactitudes a respecto da implantación do Decreto 79/2010 como que as
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dúas linguas oficiais reparten a docencia en porcentaxes iguais ou que non existen
limitacións ao ensino do galego.
Por outra banda, xustifícanse estas afirmacións nos datos positivos expostos por
supostos estudos científicos achegados polo goberno galego.
No BNG reiteradamente demandamos ao goberno que fixese públicos os
resultados da avaliación anual a que obriga a Disposición adicional quinta do
mencionado decreto, despois de finalizar cada curso, co obxectivo de “desenvolver
cantas disposicións fosen precisas para o mellor cumprimento e adaptación dos seus
obxectivos co fin de que poida achegarse gradualmente ao marco dun ensino plurilingüe
e á plena aplicación da Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias”.
Mais o PP nunca achegou ningunha avaliación de contraste, polo que seguimos
a descoñecer que avaliacións foron as entregadas polo goberno da Xunta ao goberno
español.
Estes días pasados o Comité de Expertos do Consello de Europa vén de facer
público un novo informe de avaliación a medio termo, correspondente ao 5º ciclo de
avaliación da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minorizadas, onde se constatan de
novo os incumprimentos respecto ao galego xa referidos en informes anteriores e polo
tanto non subsanados polos gobernos español e galego.
A respecto do ensino galego, o informe volve sinalar a gravidade da situación do
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noso idioma indicando que segundo o compromiso do Estado e da Xunta “o ensino debe
ter o galego como lingua de instrución” e que “o marco legal actual é contrario aos
compromisos do Estado español”, polo que “non todas as limitación ao ensino en
galego foron eliminadas” tal e como está comprometido. Neste sentido alerta sobre o
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feito de que o 23,9 % de menores de 15 anos non sexan capaces de se expresaren en
galego.
O documento insta a informar das accións tomadas para cumprir o tratado antes
do 1 de agosto de 2023.
Unha observación redundante que fai pensar na manipulación dos informes
emitidos polo Estado ao Comité de Expertos a partir dos informes entregados pola
Xunta de Galiza.
E todo isto na altura en que desde a sociedade, nomeadamente desde o amplo
abano que constrúen as comunidades educativas, se está a ofrecer unha nova e
consensuada Proposta de bases para a normalización do ensino en Galiza, que xa nos foi
presentada aos grupos políticos durante a pasada campaña electoral.
Desde o pasado mes de febreiro o grupo parlamentario do BNG estamos a
demandar quincenalmente á Mesa da Comisión de Educación e Cultura a incorporación,
como punto da orde do día, da comparecencia dun representante dos diferentes
colectivos que asinan a proposta mencionada para explicala neste Parlamento co
obxectivo de dar cumprimento aos principios e fins desta cámara: o Parlamento
representa o pobo de Galiza e constitúe a primeira das institucións da Comunidade
Autónoma da que derivan todas as outras.
A resposta única por parte do PP, con maioría na Mesa da Comisión de
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Educación e Cultura, foi sempre negativa, vetando que os grupos parlamentarios
poidamos coñecer de primeira man os contidos desta proposta civil e profesional,
alternativa á actual, nada fóra do diálogo e consenso socioeducativo, aprobada de xeito
unilateral polo PP e actualmente cuestionada de novo polo Consello de Europa que
segue a demandar unha mudanza na política lingüística aplicada ao ensino galego co fin
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de reverter a perda de galegofalantes, así como de dar cumprimento aos acordos
asinados coa Carta europea das Linguas Rexionais e Minorizadas.
Unha actitude negacionista impropia da Cámara de representación do pobo
galego, pois mestres que a Mesa pola Normalización Lingüística, parte asinante da
proposta pedagóxica citada, é consultada polo Consello de Europa, este Parlamento e a
Xunta de Galiza se negan a escoitala contra o que sinala o propio Consello de Europa.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
4ª polo trámite de urxencia:
. Demandoulle o goberno do Estado á Xunta de Galiza colaboración para dar
traslado de información relativa á aplicación do Decreto 79/2010 do plurilingüismo
atendendo as demandas do Consello de Europa?
. Remitiulle a Xunta algunha avaliación propia dos resultados da aplicación
deste decreto no ensino?
. A que estudos científicos e avaliacións se refire o Estado para xustificar a súa
resposta cando a Xunta incumpriu de maneira sistemática a Disposición adicional quinta
propio do Decreto do plurilingüismo que a obriga a realizar anualmente a avaliación da
súa implantación?
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. Que razóns achega o Grupo Parlamentario Popular para vetar a comparecencia
dun representante dos diferentes colectivos vinculados coa educación que asinan a
Proposta de bases para a normalización do ensino en Galiza?
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. Como xustifica o goberno galego este novo informe do Consello de Europa
que contradí a información emitida polo goberno español a partir de informes do propio
goberno galego?
. Comprométese o goberno da Xunta a dialogar coa sociedade que ten a única
proposta alternativa presentada para reconducir a política lingüística no ensino?
. Comprométese o goberno a iniciar as accións propostas polo Consello de
Europa para cumprir o tratado internacional antes do 1 de agosto de 2023?

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021

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

Mercedes Queixas Zas na data 05/04/2021 13:05:34

Daniel Castro García na data 05/04/2021 13:05:43
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 05/04/2021 13:05:51
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto nos artigos 152 e 98 do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª polo trámite de urxencia.

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA
A urxencia vén motivada pola necesidade de que o Parlamento se posicione
diante da insistencia no cuestionamento por parte do Consello de Europa da política
lingüística da Xunta, nomeadamente no ensino, constatando que nada fixo conforme os
requirimentos realizados por parte deste organismo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Estado español ratificou en 2001 a Carta europea das linguas rexionais e
minorizadas, un tratado internacional promovido polo Consello de Europa.
En decembro de 2019 o Comité de Ministros do Consello de Europa emitía un
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novo informe, o cuarto xa, en que advertía de forma reiterada sobre as graves
deficiencias na política lingüística educativa da Xunta de Galiza que estaban a
comprometer o progresivo avance da normalización do galego e, consecuentemente, o
articulado da Lei de normalización lingüística.
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Naquel informe, o Comité de Ministros do Consello de Europa advertía máis
unha vez, baseándose nas estatísticas oficiais, da importante diminución do número de
galegofalantes e da progresiva quebra acentuada da transmisión do noso idioma propio e
oficial de pais a fillos, unha transmisión natural que xa non está garantida, o que afecta
de forma significativa ao mantemento da proporción de alumnado con coñecemento do
galego cando se incorpora ao ensino, o que converte este espazo como única contorna
de aprendizaxe, nomeadamente nas áreas urbanas e periurbanas.
Asemade, este informe do Consello de Europa afirmaba que a presenza do
galego era insuficiente no ensino, especialmente a nivel preescolar, para cuxa reversión
propuxo eliminar as limitacións á docencia en galego que actualmente regula o Decreto
79/2010 de plurilingüismo.
Recentemente o goberno do Estado fixo pública a súa resposta aos
requirimentos do Consello de Europa a través do “Informe sobre las recomendaciones
de acción inmediata formuladas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en
su Resolución de 11 de diciembre de 2019 en relación a la aplicación de la Carta
Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias”.
Neste informe do Estado destácase que actualmente non hai limitacións ao
ensino en galego en Galiza, como si verificou o Comité de Ministros, e que o éxito do
modelo plurilingüe implantado desde 2010 está avalado por múltiples estudos e
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avaliacións.
A metodoloxía para a elaboración deste informe di asentarse na consulta ao
goberno galego solicitando a súa colaboración para a redacción da resposta.
No entanto, da lectura do informe de resposta do Estado español tíranse
algunhas inexactitudes a respecto da implantación do Decreto 79/2010 como que as
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dúas linguas oficiais reparten a docencia en porcentaxes iguais ou que non existen
limitacións ao ensino do galego.
Por outra banda, xustifícanse estas afirmacións nos datos positivos expostos por
supostos estudos científicos achegados polo goberno galego.
No BNG reiteradamente demandamos ao goberno que fixese públicos os
resultados da avaliación anual a que obriga a Disposición adicional quinta do
mencionado decreto, despois de finalizar cada curso, co obxectivo de “desenvolver
cantas disposicións fosen precisas para o mellor cumprimento e adaptación dos seus
obxectivos co fin de que poida achegarse gradualmente ao marco dun ensino plurilingüe
e á plena aplicación da Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias”.
Mais o PP nunca achegou ningunha avaliación de contraste, polo que seguimos
a descoñecer que avaliacións foron as entregadas polo goberno da Xunta ao goberno
español.
Estes días pasados o Comité de Expertos do Consello de Europa vén de facer
público un novo informe de avaliación a medio termo, correspondente ao 5º ciclo de
avaliación da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minorizadas, onde se constatan de
novo os incumprimentos respecto ao galego xa referidos en informes anteriores e polo
tanto non subsanados polos gobernos español e galego.
A respecto do ensino galego, o informe volve sinalar a gravidade da situación do
CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTROxmBk543D39
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

noso idioma indicando que segundo o compromiso do Estado e da Xunta “o ensino debe
ter o galego como lingua de instrución” e que “o marco legal actual é contrario aos
compromisos do Estado español”, polo que “non todas as limitación ao ensino en
galego foron eliminadas” tal e como está comprometido. Neste sentido alerta sobre o
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feito de que o 23,9 % de menores de 15 anos non sexan capaces de se expresaren en
galego.
O documento insta a informar das accións tomadas para cumprir o tratado antes
do 1 de agosto de 2023.
Unha observación redundante que fai pensar na manipulación dos informes
emitidos polo Estado ao Comité de Expertos a partir dos informes entregados pola
Xunta de Galiza.
E todo isto na altura en que desde a sociedade, nomeadamente desde o amplo
abano que constrúen as comunidades educativas, se está a ofrecer unha nova e
consensuada Proposta de bases para a normalización do ensino en Galiza, que xa nos foi
presentada aos grupos políticos durante a pasada campaña electoral.
Desde o pasado mes de febreiro o grupo parlamentario do BNG estamos a
demandar quincenalmente á Mesa da Comisión de Educación e Cultura a incorporación,
como punto da orde do día, da comparecencia dun representante dos diferentes
colectivos que asinan a proposta mencionada para explicala neste Parlamento co
obxectivo de dar cumprimento aos principios e fins desta cámara: o Parlamento
representa o pobo de Galiza e constitúe a primeira das institucións da Comunidade
Autónoma da que derivan todas as outras.
A resposta única por parte do PP, con maioría na Mesa da Comisión de
CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTROxmBk543D39
Verificación:
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Educación e Cultura, foi sempre negativa, vetando que os grupos parlamentarios
poidamos coñecer de primeira man os contidos desta proposta civil e profesional,
alternativa á actual, nada fóra do diálogo e consenso socioeducativo, aprobada de xeito
unilateral polo PP e actualmente cuestionada de novo polo Consello de Europa que
segue a demandar unha mudanza na política lingüística aplicada ao ensino galego co fin
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de reverter a perda de galegofalantes, así como de dar cumprimento aos acordos
asinados coa Carta europea das Linguas Rexionais e Minorizadas.
Unha actitude negacionista impropia da Cámara de representación do pobo
galego, pois mestres que a Mesa pola Normalización Lingüística, parte asinante da
proposta pedagóxica citada, é consultada polo Consello de Europa, este Parlamento e a
Xunta de Galiza se negan a escoitala contra o que sinala o propio Consello de Europa.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
4ª polo trámite de urxencia:
. Demandoulle o goberno do Estado á Xunta de Galiza colaboración para dar
traslado de información relativa á aplicación do Decreto 79/2010 do plurilingüismo
atendendo as demandas do Consello de Europa?
. Remitiulle a Xunta algunha avaliación propia dos resultados da aplicación
deste decreto no ensino?
. A que estudos científicos e avaliacións se refire o Estado para xustificar a súa
resposta cando a Xunta incumpriu de maneira sistemática a Disposición adicional quinta
propio do Decreto do plurilingüismo que a obriga a realizar anualmente a avaliación da
súa implantación?

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
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. Que razóns achega o Grupo Parlamentario Popular para vetar a comparecencia
dun representante dos diferentes colectivos vinculados coa educación que asinan a
Proposta de bases para a normalización do ensino en Galiza?
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. Como xustifica o goberno galego este novo informe do Consello de Europa
que contradí a información emitida polo goberno español a partir de informes do propio
goberno galego?
. Comprométese o goberno da Xunta a dialogar coa sociedade que ten a única
proposta alternativa presentada para reconducir a política lingüística no ensino?
. Comprométese o goberno a iniciar as accións propostas polo Consello de
Europa para cumprir o tratado internacional antes do 1 de agosto de 2023?

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021

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

Mercedes Queixas Zas na data 05/04/2021 13:05:34

Daniel Castro García na data 05/04/2021 13:05:43
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 05/04/2021 13:05:51
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Á Mesa do Parlamento
Diego Calvo Pouso, Alberto Pazos Couñago, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez,
Noelia Pérez López, Jose Antonio Armada Pérez, José Luis Ferro Iglesias,
Carmen Pomar Tojo, Manuel Santos Costa, Felisa Rodríguez Carrera, Elena
Súarez Sarmiento, Guadalupe Murillo Solís, Teresa Egerique Mosquera, Corina
Porro Martinez, Ramón Carballo Páez, José Manuel Balseiro Orol, Marisol Díaz
Mouteira, Marta Nóvoa Iglesias, Encarna Amigo Díaz e Rubén Lorenzo Gómez
deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular, ao abeiro do
disposto nos artigos 98, 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, presentan
ante esa Mesa a seguinte Pregunta oral en comisión 2ª Ordenación Territorial,
Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos polo trámite de urxencia.
A urxencia vén motivada polo anuncio do retraso na apertura do túnel do Folgoso na A52, cando menos, ata o mes de maio e polo forte impacto que esta situación está a ter
a nivel económico e social no sur de Galicia.
A Autovía das Rías Baixas, a A-52, rexistrou o pasado 25 de xaneiro o incendio dun
camión que circulaba pola vía en dirección Ourense, tendo como consecuencia o
peche ao tráfico dun treito desa infraestrutura estratéxica para Galicia. O tratamento do
Ministerio de Transportes Mobilidade e Axenda Urbana a esta incidencia pon de
manifesto o desinterese que o Goberno de España ten cara ás infraestruturas de
Galicia.
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É comprensible que o accidente, acontecido no interior do túnel do Folgoso, na Cañiza,
pola súa envergadura e peculiaridades, interrompera momentaneamente a circulación
de vehículos, pero resulta inaceptable que máis de dous meses despois de que se teña
producido o sinistro a autovía continúe pechada ao tráfico e a circulación non se vaia
restablecer, polo menos, ata o mes de maio, segundo ten manifestado publicamente o
Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana.
Este peche está a provocar que os usuarios teñan que dar un rodeo de máis de 20
quilómetros, ao ter que circular pola N-559 ata Covelo e despois pola N-120 dende
Fontefría ata A Cañiza. Deste xeito o tempo de viaxe increméntase en ata media hora,
dado que o itinerario alternativo ten que realizarse por estradas dun único carril por
sentido e mesmo polo casco urbano, o que está a causar un grave prexuízo a todos os
usuarios, pero cunha maior incidencia se cabe ao transporte pesado e de mercadorías
e cunha merma da seguridade viaria.
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Polo exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan a seguinte pregunta oral
en comisión polo trámite de urxencia:

Que valoración fai a Xunta de Galicia da situación xerada polo peche da circulación no
túnel do Folgoso na A-52?

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTRO0tZciY2r79
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, a 5 de abril e 2021
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Asinado dixitalmente por:
Diego Calvo Pouso na data 05/04/2021 17:00:22
José Alberto Pazos Couñago na data 05/04/2021 17:00:38
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 05/04/2021 17:00:49
Noelia Pérez López na data 05/04/2021 17:01:26
José Luis Ferro Iglesias na data 05/04/2021 17:01:40
José Antonio Armada Pérez na data 05/04/2021 17:01:51
Manuel Santos Costa na data 05/04/2021 17:02:28
María Felisa Rodríguez Carrera na data 05/04/2021 17:02:36
Carmen María Pomar Tojo na data 05/04/2021 17:02:43
María Elena Suárez Sarmiento na data 05/04/2021 17:03:04
Teresa Egerique Mosquera na data 05/04/2021 17:03:19
María Guadalupe Murillo Solís na data 05/04/2021 17:03:28
María Corina Porro Martínez na data 05/04/2021 17:03:54
Ramón Carballo Páez na data 05/04/2021 17:04:08
José Manuel Balseiro Orol na data 05/04/2021 17:04:25
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María Sol Díaz Mouteira na data 05/04/2021 17:05:26
Marta Nóvoa Iglesias na data 05/04/2021 17:05:39
María Encarnación Amigo Díaz na data 05/04/2021 17:05:55
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Rubén Lorenzo Gómez na data 05/04/2021 17:06:19
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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), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre os colectivos non incluídos na priorización da vacinación
fronte a covid-19 .

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tanto na Estratexia estatal de vacinación fronte a Covid19 coma no Plan de
vacinación da Xunta de Galiza estableceuse a progresiva administración da vacina a
grupos de poboación de acordo con criterios de risco de contaxio por estar en primeira
liña de loita contra o virus, desenvolver actividades esenciais, grupos vulnerábeis, e
logo grupos de idade.
No grupo 3. “Outro persoal sanitario ou sociosanitario “, no apartado 3.B
encádranse as persoas en activo non incluídas na categoría de primeira liña (grupo 2)
que traballan en centros establecementos sanitarios e sociosanitarios. Priorizaranse de
maneira específica, en función do risco de exposición a pacientes COVID-19 ou ao
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risco de transmisión. Así, no apartado 3B están:
-Persoal dos servizos de saúde pública implicados na xestión e resposta á
pandemia non fora vacinado no grupo 2.
-Persoal sanitario e sociosanitario non vacinado con anterioridade, incluíndo
servizos de inspección sanitaria, medicina legal e forense, consultas médicas privadas,
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servizos de axuda a domicilio, centros de menores e centros de día ou equivalentes así
como estudantes sanitario e sociosanitario que realicen prácticas clínicas.
-Persoal sanitario dos seguintes colectivos: fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais, persoal de oficinas de farmacia, protésicos dentais, logopedas e persoal de
psicoloxía clínica. O resto do persoal sanitario vacinarase máis adiante.
-Traballadores de institucións penitenciarias ( IIPP)
O persoal sanitario que presta os seus servizos no Instituto Social da Marina en
Galiza, (médic@s, enfermeir@s, auxiliares de clínica) veñen denunciando que

a

pesares de que deberían estar incluídos neste grupo, non foron vacinad@s nin coñecen
ningunha previsión para que sexan inmunizad@s, cando xa se lle ten administrado a
vacina a grupos que están despois na prioridade de vacinación.
A mesma situación repítese co persoal do Servizo de Vixilancia Aduaneira
(SVA) e co do Servizo de Gardacostas ; na actualización 3 da Estratexia estatal de
vacinación fronte á COVID19, establécese un novo punto 6, no que se definen os
colectivos en activo cunha función esencial para a sociedade, aparecendo numerados os
mesmos: Grupo 6. Colectivos en activo con unha función esencial para a sociedade.,
Grupo 6A; Forzas e Corpos de Seguridade, Emerxencias e Forzas Armadas, incluíndo
Garda Civil, Policía Nacional, Autonómica e Local, Bombeiros, técnicos das Forzas e
Corpos de Seguridade, profesionais de Protección civil, Emerxencias e Forzas Armadas.
CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTROhBYQcNSWb9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Do mesmo xeito no Plan de Vacinación da Xunta Grupo 6: Colectivos cunha función
esencial para a sociedade 6.A Forzas e Corpos de Seguridade, Emerxencias e Forzas
Armadas.
O persoal do SVA e de Gardacostas debería estar neste grupo 6A, ao estar
equiparadas as funcións que realizan coas anteriormente mencionadas.
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@s funcionarios e funcionarias do SVA ostentan a condición de Policía Xudicial
e Policía fiscal no exercicio das súas funcións, as súas actuacións están encamiñadas na
loita contra a circulación de drogas e a represión dos delitos de contrabando, branqueo
de capitais, fraude fiscal etc.. No desempeño do seu traballo este persoal está en
contacto, e en espazos reducidos, con persoas procedentes de diversos países das que a
priori se descoñece o seu nivel de protección contra a Covid-19.
Pola súa parte o persoal do Servizo de Gardacostas no desempeño das súas
funcións ten que acceder ao interior dos buques de pesca, normalmente espazos
reducidos e sen ventilación, e manter un contacto estreito c@s traballador@s destes, ou
relación tamén moi próxima con sectores caracterizados por non respectar normas, e
polo tanto tampouco as de protección contra o virus, como é o do furtivismo. Foi
declarado como persoal esencial pola Xunta e está encadrado no grupo de traballadores
sen opción a teletraballo.
En Galiza estase vacinando ás forzas de seguridade e de emerxencias, polo que
estes dous colectivos deberían encadrarse a efectos de vacinación tamén no grupo 6A.

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

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
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. Cal é a razón de que a Xunta non teña incluídos a estes colectivos nos grupos
de vacinación cos que teñen equiparación: persoal do Instituto Social da Mariña (ISM),
no 3B,

e o persoal do Servizo de Vixilancia Aduaneira (SVA) e do Servizo de

Gardacostas no 6A?
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. Considera a Xunta que a actividade que realizan non debe estar nos grupos
prioritarios de vacinación?
. Van rectificar e proceder a incluílos no grupo que lles corresponde e proceder á
súa vacinación segundo o Plan de Vacinación de Xunta?

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 26/03/2021 10:13:07

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTROhBYQcNSWb9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Iria Carreira Pazos na data 26/03/2021 10:13:11

Olalla Rodil Fernández na data 26/03/2021 10:13:21
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª, sobre as instalacións provisorias instaladas na OU-540
no concello de Barbadás.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dende hai aproximadamente cinco meses na contorna do p.k 4,200
(coordenadas 42º, 18´02.3” N, 7º 52´42.1”W) da estrada OU-540 entre Ourense e a
Fronteira Portuguesa de A Madalena no treito que conduce, entre outros destinos, á
incorporación coa A-52, existen numerosas barreiras provisionais de obra; sen que
conste a concreta obra que xustifica tales barreiras, nin que se aprecie a existencia de
avances nesas hipotéticas obras.
O certo é que o estado que presenta o devandito treito condiciona non só á
normal circulación polo mesmo, senón que tamén compromete á propia seguridade das
persoas que transitan por esa vía. A instalación de decenas de barreiras provisionais de
obra imposibilita tanto a velocidade xenérica na vía, como tamén o número de carrís
CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
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practicábeis, sen que conste xustificación a tal restrición que xa dura varios meses.
Sendo a Xunta de Galiza, en canto titular da vía, a responsábel do mantemento
da estrada OU-540 nas mellores condicións de seguridade, así como da instalación e
conservación dos sinais e marcas viarias, procede analizar o estado actual da estrada, da
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execución das obras, no seu caso, contratadas e a razón da total inactividade nas
mesmas.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Entende a Xunta de Galiza que o estado actual da OU-540 no desvío sito nas
proximidades do p.k. 4,2 limitan a circulación normal de vehículos a motor?
. Cal é a razón pola que dende hai meses existen numerosas barreiras
provisionais de obras que restrinxen o número de carrís de circulación e a velocidade na
que se pode transitar?
. Está a executar a Xunta de Galiza algunha obra de mellora e/ou
acondicionamento nas proximidades do acceso sito no p.k. 4,2 da OU-540?
. Cando ten a Xunta de Galiza previsto rematar a referida obra, cal foi o avance
da mesma no presente ano 2021 e, no seu caso, a razón da paralización da mesma?
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Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 26/03/2021 10:48:01

Noa Presas Bergantiños na data 26/03/2021 10:48:08
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Xosé Luis Bará Torres na data 26/03/2021 10:48:17
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, Carme González Iglesias e Daniel Castro García,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 8ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A reforma do Regulamento de Control da pesca que vén de aprobarse
recentemente polo pleno da eurocámara, é a penúltima estocada ao sector pesqueiro
galego e, nomeadamente, á súa frota artesanal.
É a única norma da Política Pesqueira Común (PPC) que estaba pendente de
actualización e xa vén sendo dende o ano 2010 un dos seus eixos centrais para levar a
cabo o monitoreo e a inspección das actividades pesqueiras nas augas comunitarias.
A modificación agora aprobada, que aínda non é definitiva e que se prevé que
non entre en vigor antes do ano que vén, inclúe, entre outras, medidas como as
seguintes:
- Establece cámaras a bordo para controlar as capturas e o cumprimento dos
CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTRO81kK3cfGm7
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descartes para buques de máis de 12 metros. Serán, en principio, voluntarias agás para
os buques que ”probabelmente non cumpran” ou que representen un “grave risco de
incumprimento”. Conceptos que non son claros e que quedan agora á espera de que o
Consello fixe os criterios exactos.
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Aqueles buques que adopten esta medida voluntariamente terán “incentivos”,
como por exemplo a asignación de cotas adicionais ou a eliminación dos puntos de
infracción. Unha orientación claramente capciosa que pretende converter a
“voluntariedade” en clara obriga.
- Impón a xeolocalización permanente de toda a frota de máis de 4 metros,
incluída a recreativa, co pretexto da seguridade da mesma.
- Obriga a levar un diario electrónico de pesca (DEA) a bordo a todos os buques
de máis de 4 metros para que notifiquen dende o barco as súas capturas.
Esta normativa volve ignorar por completo a realidade da frota galega e a súa
singularidade: O tamaño dos seus barcos, as zonas onde habitualmente faenan, a
duración das mareas, o xeito de faenar e mesmo a operativa da venda do produto.
Galiza, malia ás sucesivas normativas da Unión Europea e do Estado español,
segue a contar cunha das principais frotas de Europa e a primeira do Estado. Posúe preto
de 4.000 barcos de artes menores, dos que a inmensa maioría son de menos de 12
metros de eslora, pesca maioritariamente nas rías e, por tanto, con mareas inferiores a
24 horas, de xeito agrupado no caso dos miles de mariscadores e mariscadoras a frote e
onde o propietario coincide case sempre co patrón, que tamén é a persoa que realiza as
capturas e que, logo, ponnas á venda en lonxas onde se pesan e rexistran.
Unha frota, pois, que non ten parangón e que aínda así segue a insistirse en
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equiparala a outras pola obsesión normativizadora e uniformizadora da Unión Europea
que, mesmo a día de hoxe, segue considerando aos buques de eslora maior a 12 metros
ou con artes non consideradas artesanais como industrial.
Un despropósito que só ten en conta os metros de eslora para encadrar a pesca en
artesanal ou industrial e que, de novo, non atende ás peticións do sector pesqueiro
2
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galego de contemplar tamén outros criterios como a distancia do caladoiro, a duración
máxima das mareas, a utilización de artes de pesca sostíbeis ou o número máximo de
tripulantes a bordo.
Este Regulamento é, en definitiva, unha nova norma que incide en presentar a
todo un sector como sospeitoso permanente, como presunto delincuente habitual e como
depredador dos propios recursos que lle dan sustento. Doutro xeito non se entende a
lamentábel actuación da Dirección Xeral de Asuntos Marítimos e de Pesca (DG Mare),
organismo que precisamente é o encargado de velar polos intereses da frota europea, ao
tentar interferir no sentido do voto dos eurodeputados por medio dunha “nota
aclaratoria” que criticaba abertamente a posición adoptada previamente pola Comisión
de Pesca e tratando de endurecela aínda máis.
As decisións da UE trouxeron sistematicamente non só a redución da frota e do
número de empregos no sector senón tamén a desaparición paulatina dun modelo
propio do noso país. A hiperregulación aplicada só vén beneficiando á grande pesca
industrial e agora o Regulamento de Control é un elo máis da cadea que realmente ten
como pano de fondo o sometemento da frota artesanal a TACs e cotas das principais
especies das que depende (xarda, xurelo, pescada, raio, abadeixo, sardiña ...) e que non
lle garante un mínimo para a supervivencia.
Coa escusa de manter a actividade pesqueira e contribuír á sostibilidade
ambiental, económica e social das comunidades costeiras a longo prazo, a PPC ignora
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precisamente a súa escasa incidencia medioambiental e a súa grande importancia como
xeradora de emprego nas poboacións costeiras das rexións altamente dependentes da
pesca, como é o caso de Galiza.
As medidas deberían ir xustamente no sentido contrario e dende todas as
administracións, nomeadamente dende a galega que sobre esta última decisión da UE
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nin sequera se pronunciou explicitamente malia a ter as competencias en augas
interiores e, por tanto, poder desenvolver plans de xestión para a frota artesanal que
permitan a diversificación da actividade e a xestión dos recursos de xeito responsábel e
sostíbel, ademais de poder destinar axudas para poñer en valor esta actividade.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
8ª:
1.- Que avaliación fai a Xunta de Galiza do Regulamento de Control aprobado
recentemente no Parlamento europeo?
2.- Que valoración fai da afectación de dito Regulamento á frota artesanal
galega?
3.- Durante a súa tramitación e ata a votación no Parlamento europeo, cales
foron as actuacións que levou a cabo o goberno galego para que a nosa frota artesanal
quedase excluída das medidas máis lesivas?
4.- Que actuacións ten previsto levar a cabo para que, ata que o Regulamento
sexa definitivo, se exclúa á frota artesanal galega das medidas impostas?
5.- Concorda a Xunta de Galiza coa definición de pesca artesanal que fai a UE?
De non ser así, propuxo nalgún momento da tramitación a modificación desa
CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
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definición? En que termos?
6.- Fixo valer nalgún momento deste proceso as súas competencias en augas
interiores?
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7.- Ten previsto a Xunta de Galiza exercer as súas competencias en augas
interiores e, polo tanto, aplicar as súas propias medidas de control?
8.- Que medidas vai poñer en marcha o goberno galego si se aproba
definitivamente o Regulamento nos termos nos que está para que economicamente non
afecten ao sector? Nese caso, vai exixir que os fondos europeos, nomeadamente o
FEMPA, se incremente?
9.- Concorda coa medida vixente de imposición de TACs e cotas á frota
artesanal? De non ser así, que actuacións levou, e vai levar, a cabo para que se consiga a
súa eliminación?

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 26/03/2021 10:45:45

María do Carme González Iglesias na data 26/03/2021 10:45:49
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Rosana Pérez Fernández na data 26/03/2021 10:45:59
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A Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Encarna Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo
Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Corina Porro Martínez,
Elena Suárez Sarmiento e Miguel Tellado Filgueira, deputados e deputadas do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
A formación en materia de prevención de riscos laborais permite ás persoas
traballadoras adquirir habilidades e competencias que favorecen comportamentos máis
seguros no desempeño das distintas actividades laborais e contribúen ao fomento
dunha maior cultura preventiva.
Con este obxectivo, a Consellería de Emprego e Igualdade, a través do Instituto de
Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), promove diversas accións formativas
en distintos ámbitos de actividade dirixidas a obter a capacitación en materia de
prevención de riscos laborais.
Como novidade, pola obrigada adaptación aos condicionamentos propios da situación
da pandemia, as accións formativas desenvolveranse na modalidade en liña, a través
da aula virtual da Escola Galega de Administración Pública (EGAP).
Cómpre lembrar que a Lei de prevención de riscos laborais establece a obriga de
proporcionar aos traballadores a formación suficiente e axeitada sobre os riscos que
afectan aos seus postos de traballo.
Do mesmo xeito, a normativa vixente encomenda ás administracións públicas o
desenvolvemento de accións de formación, información e divulgación que contribúan,
xunto aos empresarios e traballadores, ao logro dos obxectivos de mellora progresiva
das condicións de traballo.
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É polo que, os deputados asinantes, formulamos as seguintes preguntas:
1.-

Cantas prazas ofrece o Issga (Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de
Galicia) en cursos de prevención de riscos laborais ao abeiro do actual plan
anual de formación?

2.-

Cantas convocatorias ten previsto impulsar e en que ámbitos?

3.-

Que outras accións desenvolve o instituto neste ámbito?
Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
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Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021

Asinado dixitalmente por:
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José Manuel Balseiro Orol na data 26/03/2021 12:35:43
María Encarnación Amigo Díaz na data 26/03/2021 12:35:55
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 26/03/2021 12:36:12
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José Alberto Pazos Couñago na data 26/03/2021 12:36:21
Noelia Pérez López na data 26/03/2021 12:36:31
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María Elena Suárez Sarmiento na data 26/03/2021 12:36:59
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Á Mesa do Parlamento

Marina Ortega Otero, Luis Manuel Álvarez Martínez e Julio Torrado
Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia e ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta oral
en Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.

O pasado ano 2020 o Grupo Socialista elaborou varias iniciativas sobre a
situación dos menores tutelados no centro Santo Anxo de Rábade.
Dende a Consellería de Política Social responderon que accederían á petición de
reunión por parte do equipo educativo do centro. Atopámonos a 26 de marzo de
2021 e dende o propio equipo educativo continúan sen resposta ou atención por
parte da Consellería de Política Social.
Segundo a Administración competente do Programa de Acollemento residencial,
os centros de menores son fogares alternativos nos cales, de feito temporal,
cóidanse aos menores que residen nos mesmos, ou ben, mediante o apoio
preciso durante determinadas horas do día aínda que continúen residindo
nalgúns casos coas súas familias. A titularidade e xestión é competencia da
consellería de Política Social. A finais do ano 2020 o Grupo Socialista preguntou
no parlamento á Conselleira de Política Social sobre este asunto, e soubemos
que existiría unha reunión, en concreto o día 13 de xaneiro de 2021, da
Dirección Xeral co equipo do centro Santo Anxo de Rábade. Ao parecer dita
reunión foi suspendida a instancia da propia Dirección Xeral.
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O pasado ano, a través dos medios de comunicación, puxéronse de manifesto
problemas importantes en canto á xestión nos centros de menores en Galicia. En
concreto o de Santo Anxo de Rábade está a vivir problemas de conducta nos
menores que dificultan e poñen en perigo o traballo de profesionais e que
dificulta a calidade e o propio benestar dos menores.
Tendo en conta que o benestar dos menores e a súa propia seguridade é
primordial, así como o traballo e seguridade do persoal laboral do centro,
consideramos vital que a Consellería de Política Social analice a xestión e tome
medidas para solucionar a situación e blindar o benestar e a conducta dos
menores.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
49096

É preocupante a fraxilidade do interese superior dos menores cando en
numerosas ocasións despois de ingresar en Rábade cunha tutela ou garda,
derivaron a un centro de reforma con causas xudiciais.
Dende o Grupo Socialista consideramos que é un tema fundamental e non pode
agardar máis, polo que instamos á Consellería a que aporte información ao
respecto.
Polo exposto, a deputada e deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:

1.ª) Cantos menores entraron nos últimos 4 anos no centro Santo Anxo de
Rábade cunha garda ou tutela e tras o paso no centro derivaron a un centro de
reforma con causas xudiciais?
2.ª) Por que a Consellería de Política Social non accede a ter unha reunión co
equipo educativo do centro para ter información sobre a problemática do
mesmo?
3.ª) Por que na actualidade o centro non está a admitir novos ingresos? Dende
cando? Existe algunha orde interna ao respecto?
Pazo do Parlamento, 26 de marzo de 2021
Asdo.: Marina Ortega Otero
Luis Manuel Álvarez Martínez
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Marina Ortega Otero na data 26/03/2021 12:40:16
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 26/03/2021 12:40:27
Julio Torrado Quintela na data 26/03/2021 12:40:38
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, 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, relativa á dotación de persoal e horarios do centro de saúde de
Novo Mesoiro, na Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Non é a primeira vez que en sede parlamentaria o BNG quere debater a
situación do Centro de Saúde de Novo Mesoiro na Coruña.
Van catro anos desde que se presentaron as últimas iniciativas e pouco
cambiaron as circunstancias polas que a aquela altura se formulaban as propostas.
E malia que xa entón se advertía que a precariedade do servizo era evidente, e o
horario insuficiente, a única mellora adquirida foi a ampliación parcial do servizo de
pediatría.
E dicimos mellora parcial, xa que logo, a ampliación citada consistiu en dotar
dunha persoa máis este servizo, que non significa permanente, pois nin nas vacacións,
CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTRO3n4trYtOG9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

nin nos permisos, nin nas baixas, esta praza é debidamente cuberta por persoal que a
substitúa e, consecuentemente, a situación dun servizo insuficiente volve a se reiterar.
No momento do debate se 2017 falabamos que o Centro de Saúde atendía a
unha poboación aproximada de 12.000 persoas; hoxe en día é, segundo o padrón
continuo a 1 de xaneiro de 2020, atende a 12.242 persoas. E se falabamos, a aquela
1
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altura, de que a poboación infantil era aproximadamente de máis de 1.800 nenas e nenos
só no barrio de Novo Mesoiro (un dos barrios da área de atención do Centro), e segundo
os mesmos datos da fonte anteriormente citada, as nenas e nenos de 14 ou menos anos
ascende hoxe a 2.095 persoas. Preguntámonos canta poboación mínima é necesaria no
conxunto para atender de forma axeitada as 2.095 nenas e nenos que hoxe hai en tan só
un dos barrios da área de influencia deste Centro de Saúde.
Queremos lembrar que a zona de influencia atende ao barrio de Novo Mesoiro,
aos núcleos poboacionais de Feáns, Mesoiro, Vío, Elviña, Castro de Elviña e parte da
Zapateira e a Urbanización de Breogán e Urbanización do Obradoiro, entre outras, e sen
contar núcleos e casas diseminados desta única zona semirrural do municipio da
Coruña.
Asemade, e continuando coas eivas de atención, cómpre relatar que este Centro
só ten horario de atención polas mañás, en horario de 8.00 h a 15.00 h, e só é
empregado un dos andares do centro, o andar baixo, estando o primeiro andar
infrautilizado.
A veciñanza do barrio citado, e dos demais núcleos e urbanizacións, leva anos
demandando que se aumenten os servizos do Centro de Saúde, ante unha situación
evidente, e que xera circunstancias de tal paradoxo como que moitas das persoas da área
de influencia do centro teñan que solicitar, ou xa son derivadas automaticamente, a
atención noutros centros de saúde da cidade, ou mesmo, por iniciativa propia polas
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circunstancias, xa non cambien no que están rexistrados cando deciden ir vivir para esta
contorna periférica da Coruña. Denuncian que, a pesar de ser un barrio que aumenta en
poboación, que ten un dos maiores índices de nacementos de toda Galiza, con máis
nenas e nenos en idade escolar da Coruña, teñen esa carencia importante deste servizo
público. E denuncian que tampouco teñen servizo de transporte público directo a outros
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centros de saúde, onde son derivados pola falta de servizo do propio, ou aos centros de
especialidades médicas da Cidade ou ao propio Chuac.
As súas demandas son básicas, ademais de ser as mesmas desde que comezaron
a reivindicar as melloras do servizo: a verdadeira consolidación do servizo de pediatría,
cubrindo realmente baixas, vacacións ou permisos, a dotación dunha praza máis no
servizo de matrona, a dotación dunha praza máis para o servizo do médico de familia, a
dotación dunha praza máis para o servizo de enfermería, a dotación dunha praza máis
para os servizos administrativos e a apertura dos servizos e de atención ao público en
horario de tarde.
É preciso dotar este barrio dunha cobertura sanitaria acorde ás súas necesidades
dado que as instalacións do centro de saúde son novas e conta con toda unha planta
baleira.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Considera o Goberno galego suficiente o persoal co que está dotado o Centro
de Saúde de Novo Mesoiro, no concello da Coruña?
. O Goberno galego ten previsto aumentar, nesta lexislatura, o persoal sanitario e
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administrativo do Centro de Saúde de Novo Mesoiro? En caso de que a resposta sexa
negativa, que causas motivan que non se considere necesario aumentar o persoal?
. Por que o horario do Centro de Saúde é só de mañá? Ten pensado o Goberno
galego ampliar o horario no futuro establecendo unha quenda de atención a doentes pola
tarde?
3
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. Que usos ten na actualidade o primeiro andar do Centro de Saúde de Novo
Mesoiro?
. O Goberno galego pensa reforzar os servizos e o persoal do Centro de Saúde de
Novo Mesoiro durante os períodos de vacacións, baixas laborais ou permisos do cadro
de traballadoras e traballadores?

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 29/03/2021 10:52:24

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTRO3n4trYtOG9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Montserrat Prado Cores na data 29/03/2021 10:52:28

Iria Carreira Pazos na data 29/03/2021 10:52:37
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Á Mesa do Parlamento

Martín Seco García e Carmen Rodríguez Dacosta, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro
do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral na Comisión 7ª.
Ata o 23 de febreiro de 2021, o Goberno da Xunta de Galicia defendía unha
revisión do Plan forestal que sometía á aprobación no pleno do Parlamento
de Galicia, un plan que non estaba debatido co sector, que non pasara por
un proceso de participación, que non tiña unha diagnose da situación do
monte galego e non establecía o modelo que desexabamos ter para os
vindeiros anos de desenvolvemento do plan.
A Consellería do Medio Rural planificaba un aumento da superficie de
eucalipto nun 3 % con respecto á superficie actual para o primeiro
quinquenio do plan “2021-2025”, para verse reducida nun 5 % no cuarto
quinquenio de desenvolvemento do dito plan. Cabe destacar que a
superficie de eucalipto actual non queda establecida nin tan sequera
estimada no plan aprobado.

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTROBejKec7iB5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

O 23 de febreiro de 2021, o conselleiro do Medio Rural anunciou unha
suspensión temporal de novas plantacións de eucalipto, alí onde non se
plantar a dita especie no momento da suspensión, esta decisión que
contradicía o establecido no plan que acababan de presentar, non tivo
explicación de ningún tipo, nin técnica nin económica.
A intención de levar a cabo a suspensión da plantación de eucalipto, foi
ratificada polo presidente da Xunta de Galicia dous días despois,
xustificando esta medida por unha aposta pola diversificación do monte e
para frear o impacto desta especie. Ademais, dixo, que permitiría deter a
caída constante e continua do prezo do metro cúbico da madeira procedente
desta árbore. A dita suspensión anunciouse “en diferido” sen data concreta
de aplicación, establecendo como data inicial a aprobación da Lei de
recuperación de terra agraria, aínda en proceso parlamentario.
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Nesa mesma data publicouse a orde de modelos silvícolas e de xestión
forestal, a adhesión a un destes modelos é obrigatoria para aqueles que
desexen ter un aproveitamento madeireiro de carácter comercial, cando
teñan terreos de 15 ou menos hectáreas de superficie. Nesta orde
elimínanse os vetos para a plantación de eucalipto na zona interior de Lugo,
pero establécense distritos preferentes nos que non está a dita zona, e polo
tanto, poderán plantar nitens, sempre e cando sexa aprobado polos técnicos
da Administración.
A anunciada suspensión por parte do Goberno galego da plantación de
novas superficies de eucalipto, alí onde non estiver plantado antes da
moratoria, non sabemos en que data entrará en vigor, nunha Galicia que
segundo algunhas afirmacións podería ter na actualidade ata 600.000 Ha de
eucalipto sen que os diferentes gobernos do Partido Popular tomasen
ningunha medida eficaz para que deixase de medrar exponencialmente a
súa presencia no noso territorio, e quedaría en vigor ata final do ano 2025.
Dende hai un mes aproximadamente que tivo lugar o dito anuncio, son
numerosas as chamadas de múltiples concellos do noso territorio e da
veciñanza que nos informan de que os viveiros de Galicia teñen esgotadas
as plantas de eucalipto e que se están a facer talas indiscriminadas de zonas
de pino e outras especies por todo o noso territorio, para plantar eucalipto
antes de que comece a suspensión.

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTROBejKec7iB5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Coñecedores da inacción histórica do Goberno galego no control das ditas
plantacións incluso en terras agrarias, cómpre que ante unha suspensión
que se anuncia sen data de comezo, que incide no mercado da madeira dun
xeito irresponsable para un goberno que di crer na liberdade de mercado e
que está a tirar polo chan o prezo da madeira de pino nun momento de crise
como a actual, a Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal
debe tomar medidas para non seguir incidindo negativamente nos intereses
dos propietarios no mercado da madeira e non se leve a cabo unha
plantación masiva de eucalipto sen control neste período de espera.

Por iso o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas:
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1ª) Por que o Goberno galego anuncia a suspensión de plantación de
eucalipto a dous ou tres meses de que entre en vigor, afectando ao mercado
con caídas fortes do valor da madeira e causando un aumento exponencial
da superficie de eucalipto durante este tempo?
2ª) É coñecedor o Goberno galego da cantidade de eucaliptos que están a
vender os viveiros do noso territorio?
3ª) Poden informarnos das talas de pino e outras especies que se están a
producir dende o 23 de febreiro de 2021 que se anunciou a moratoria?
4ª) Sabe das dificultades que están a vivir os propietarios de piñeiro, ante a
incidencia do anuncio da moratoria “en diferido” feita polo Goberno
galego?
5ª) Van tomar algunha medida para evitar a caída de prezos do piñeiro e un
aumento exponencial da superficie de eucalipto neste tempo de espera?
Pazo do Parlamento, 30 de marzo de 2021

Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 29/03/2021 12:21:44

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTROBejKec7iB5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 29/03/2021 12:21:59
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Miguel Tellado Filgueira, Encarna Amigo Díaz, Marta
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Corina
Porro Martínez e Elena Suárez Sarmiento, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, as seguintes
preguntas para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
A pesar dos efectos que a pandemia está a causar no mercado laboral do conxunto do
Estado, Galicia iniciou o ano cunha baixada de 3.063 persoas no paro e cun aumento
da contratación indefinida e a tempo completo con respecto a decembro de 2020.
De feito, Galicia lidera a caída do paro no Estado na comparativa mensual e é unha
das dúas comunidades, xunto con Baleares, nas que baixa o desemprego, mentres que
en España medra case 2 puntos porcentuais.
Sen embargo a pesar destes datos, non podemos esquecer que hai colectivos
especialmente sensibles á situación do mercado de traballo, como son os menores de
30 anos, os desempregados de longa duración, as mulleres vítimas de violencia de
xénero ou as persoas con discapacidade, entre outros. Por ese motivo, actuacións
como as incluídas na Axenda de Emprego despregada pola Xunta de Galicia, que
persegue impulsar o emprego estable e de calidade na nosa comunidade, vólvense
fundamentais.
En consonancia con esta folla de ruta e consciente da realidade actual, a Consellería
de Emprego e Igualdade aprobou, un ano máis, as axudas para o desenvolvemento
dos obradoiros de emprego; os cales se configuran en dúas ordes, a primeira para o
desenvolvemento do programa dirixido aos menores de 30 anos e a segunda para o
desenvolvemento dos obradoiros duais.
Con todo, estas iniciativas teñen como principal obxectivo que persoas sen emprego
amplíen a súa formación ao tempo que acceden a un contrato de traballo e teñen coma
fin incrementar as oportunidades laborais dos galegos e galegas para minimizar os
efectos da crise sanitaria.

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTRO44JfSaunN1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:
1. A canto ascenden as axudas para o desenvolvemento dos obradoiros de
emprego para a edición 2021-2022 e a cantas persoas prevén beneficiar?
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2. Dentro destas axudas contémplanse actuacións específicas para os colectivos
especialmente vulnerables?
3. Ten previsto a Consellería primar os obradoiros en función da súa
especialización?

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTRO44JfSaunN1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021
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Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 29/03/2021 13:04:40
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 29/03/2021 13:04:53
María Encarnación Amigo Díaz na data 29/03/2021 13:05:16
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 29/03/2021 13:05:40
José Alberto Pazos Couñago na data 29/03/2021 13:05:50
Noelia Pérez López na data 29/03/2021 13:05:59
María Corina Porro Martínez na data 29/03/2021 13:06:12

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTRO44JfSaunN1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Elena Suárez Sarmiento na data 29/03/2021 13:06:24
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Miguel Tellado Filgueira, Encarna Amigo Díaz, Marta
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Corina
Porro Martínez e Elena Suárez Sarmiento, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, as seguintes
preguntas para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
A Administración autonómica, ao igual que todas as administracións públicas no ámbito
das súas competencias, deben sumar esforzos para ofrecer ao grupos de idade máis
novos e aos colectivos especialmente vulnerables, oportunidades de formación e de
acceso ao mercado laboral con garantías e de calidade.
Ante un escenario que se ve acentuado polos efectos da covid-19, resulta
imprescindible o desenvolvemento de medidas de promoción da empregabilidade que
fagan fronte ás taxas de paro e á inactividade laboral dos mozos e mozas da nosa
comunidade. Medidas que melloren o acceso ao emprego deste colectivo por medio do
desenvolvemento de capacidades e de talento, adaptándose así mesmo ás
necesidades e demandas do mercado laboral.
Polo tanto, as actuacións da Xunta de Galicia deben estar orientadas a mellorar a
ocupación da mocidade, ao mesmo tempo que a contribuír á xeración de empregos de
calidade e con futuro na nosa Comunidade.

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTRODjDBxgW1y4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:
1.-

Que medidas está desenvolvendo a Xunta de Galicia para mellorar o acceso ao
emprego dos mozos e mozas da nosa Comunidade?

2.-

Nas medidas previstas, existen medidas especiais de
empregabilidade das mulleres mozas da nosa Comunidade?

3.-

A cantas persoas beneficiarias se prevé chegar con estas actuacións ao longo
do ano 2021?

fomento

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021
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da

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTRODjDBxgW1y4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

José Manuel Balseiro Orol na data 29/03/2021 13:09:30
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 29/03/2021 13:09:41
María Encarnación Amigo Díaz na data 29/03/2021 13:09:58
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Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 29/03/2021 13:10:13
José Alberto Pazos Couñago na data 29/03/2021 13:10:21
Noelia Pérez López na data 29/03/2021 13:10:31
María Corina Porro Martínez na data 29/03/2021 13:10:46

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTRODjDBxgW1y4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Elena Suárez Sarmiento na data 29/03/2021 13:10:58
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Miguel Tellado Filgueira, Encarna Amigo Díaz, Marta
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Corina
Porro Martínez e Elena Suárez Sarmiento, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
Desde o comezo da XI Lexislatura e consciente da transversalidade das súas áreas, a
Consellería de Emprego e Igualdade, no marco da Axenda de Emprego e en liña co
Plan de Reactivación Económica do Goberno galego, está a levar a cabo numerosas
iniciativas para preservar a saúde do mercado laboral fronte aos síntomas da covid-19.
Neste sentido, destaca a posta en marcha do Plan de formación para o emprego 20212022, dirixido prioritariamente ás persoas traballadoras ocupadas co obxectivo de
atender aquelas necesidades non cubertas pola formación programada polas empresas
que, adaptándose ao contexto laboral, outorga esta condición tamén as traballadoras e
traballadores afectados por expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE) ou
por expedientes de regulación de emprego (ERE) por causas económicas, técnicas,
organizativas, de produción ou de forza maior.
Por outra banda, cabe destacar que os cursos tamén están abertos, entre outras, ás
persoas asalariadas que presten os seus servizos en empresas ou en entidades
públicas, aos traballadores fixos descontinuos en períodos de non ocupación, ás
persoas que accedan á situación de desemprego cando se encontren en período
formativo ou a empregados ou socios de entidades da economía social e persoas
traballadoras autónomas, proporcionando, deste xeito, unha resposta axustada á actual
situación do mercado de traballo.
A finalidade desta convocatoria é financiar programas de formación transversal que
favorezan a mobilidade intersectorial dos traballadores e tamén actividades dirixidas a
que os alumnos e alumnas vexan acreditada a súa cualificación profesional e obteñan
os correspondentes certificados, en definitiva, contribuír á mellora das oportunidades
laborais de todas as galegas e galegos.

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTRO5eNVzQ9SN9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:
1. A canto ascende a previsión orzamentaria do Plan de formación para o emprego
para a edición 2021-2022, a cantas persoas prevé beneficiar e en cantos cursos
se vai a artellar?
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2. Dentro do marco de desenvolvemento do antedito Plan contémplanse medidas,
como a teleformación, que permitan continuar adaptando a formación á actual
situación marcada pola covid-19?
3. Que entidades formativas poden acceder ás axudas e a que tipo de custos
permiten facer fronte?

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTRO5eNVzQ9SN9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021
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Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 29/03/2021 13:13:38
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 29/03/2021 13:13:50
María Encarnación Amigo Díaz na data 29/03/2021 13:14:04
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 29/03/2021 13:14:22
José Alberto Pazos Couñago na data 29/03/2021 13:14:31
Noelia Pérez López na data 29/03/2021 13:14:40
María Corina Porro Martínez na data 29/03/2021 13:14:53

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTRO5eNVzQ9SN9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Elena Suárez Sarmiento na data 29/03/2021 13:15:05
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Miguel Tellado Filgueira, Encarna Amigo Díaz, Marta
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Corina
Porro Martínez e Elena Suárez Sarmiento, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
O programa Aprol Economía Social, impulsado pola Consellería de Emprego e
Igualdade, ten como obxectivo fomentar a incorporación de persoas desempregadas e
persoas traballadoras temporais a cooperativas e sociedades laborais, cumprindo polo
tanto un dobre obxectivo: impulsar a economía social ao tempo que promover a
xeración dun emprego de calidade sustentado nos principios da mesma.
Esta iniciativa, que se vén desenvolvendo desde o hai anos, contempla dúas liñas de
axudas compatibles entre si. A primeira, de fomento do emprego en cooperativas e
sociedades laborais, para favorecer a constitución da entidade ou a incorporación de
novos socios; e a segunda, de fomento do acceso á condición de persoa socia de cada
un dos seus membros, financiando as achegas económicas que deben desembolsar ao
capital social.
O Diario Oficial de Galicia, do pasado 8 de febreiro, publicaba a convocatoria destes
apoios para o ano 2021.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:
1. A canto ascende a previsión orzamentaria do Programa Aprol Economía Social
para a edición 2021, a cantas cooperativas prevé beneficiar e cantos novos
socios se poderán incorporar a este modelo económico?
2. Que novidades incorpora a convocatoria para o ano 2021 e cal é o balance do
programa executado en 2020?

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTROsK5tkhK0E4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

3. Por outra banda, que outras medidas ten en marcha a Consellería de Emprego e
Igualdade para potenciar o movemento cooperativista no marco da Economía
Social?

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021
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Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTROsK5tkhK0E4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

José Manuel Balseiro Orol na data 29/03/2021 13:17:50
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 29/03/2021 13:18:02
María Encarnación Amigo Díaz na data 29/03/2021 13:18:17
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Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 29/03/2021 13:18:31
José Alberto Pazos Couñago na data 29/03/2021 13:18:39
Noelia Pérez López na data 29/03/2021 13:18:52
María Corina Porro Martínez na data 29/03/2021 13:19:10

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTROsK5tkhK0E4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Elena Suárez Sarmiento na data 29/03/2021 13:19:23
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Miguel Tellado Filgueira, Encarna Amigo Díaz, Marta
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Corina
Porro Martínez e Elena Suárez Sarmiento, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
A defensa dos dereitos das persoas desempregadas e a consolidación dun mercado de
traballo inclusivo deben ser prioritarias para todo goberno que aspire non só ao avance
económico senón tamén ao progreso social.
Neste sentido, destaca o labor da Xunta de Galicia, que leva anos apostando por
políticas que afondan na mellora da empregabilidade e ocupabilidade das persoas
demandantes de emprego da nosa Comunidade.
Iniciativas como as subvencións para a contratación de persoal técnico para a
realización de actividades de orientación laboral fan proba disto. Estas axudas, postas
en marcha pola Consellería de Emprego e Igualdade, perseguen dotar de
financiamento aos concellos, ás entidades sen ánimo de lucro especializadas na
atención a persoas con discapacidade e en risco de exclusión social e ás
confederacións e asociacións empresariais e sindicais de Galicia, para apoiar a
contratación ou mantemento de orientadores laborais.
Grazas ao traballo destes profesionais incídese directamente nas oportunidades
laborais de moitas galegas e galegos, posto que os orientadores, entre outras funcións,
encárganse de elaborar diagnoses individualizadas sobre o perfil e necesidades dos
desempregados; proporcionar información sobre o mercado de traballo e os distintos
incentivos; deseñar itinerarios individuais e personalizados de emprego; ou informar
sobre a oferta de accións de formación profesional ou o proceso de recoñecemento das
competencias adquiridas.
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Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:
1. A canto ascende a dotación orzamentaria das subvencións para a contratación
de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral no
exercicio 2021?
2. Cantos empregos se prevé manter ou crear con cargo as anteditas
subvencións?
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3. Cal é o balance do procedemento executado en 2020 en termos de orzamento e
contratación?
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Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 29/03/2021 13:22:29
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 29/03/2021 13:22:41
María Encarnación Amigo Díaz na data 29/03/2021 13:22:54
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 29/03/2021 13:23:11
José Alberto Pazos Couñago na data 29/03/2021 13:23:20
Noelia Pérez López na data 29/03/2021 13:23:31
María Corina Porro Martínez na data 29/03/2021 13:23:46
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María Elena Suárez Sarmiento na data 29/03/2021 13:23:58
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Miguel Tellado Filgueira, Encarna Amigo Díaz, Marta
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Corina
Porro Martínez e Elena Suárez Sarmiento, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
A plena inclusión social das persoas en situación de vulnerabilidade pasa
necesariamente pola procura da inserción laboral das mesmas.
Consciente desta premisa básica, a Consellería de Emprego e Igualdade, publicou
unha orde de axudas, destinada en 2021, ás empresas de inserción laboral e ás súas
entidades promotoras, coa finalidade de promover a inserción sociolaboral das persoas
en situación ou en risco de exclusión social mediante o establecemento de medidas de
fomento das empresas de inserción laboral que teñan centros de traballo na
Comunidade Autónoma de Galicia.
Esta orde artéllase en dous programas: axudas para o mantemento do custo salarial
dos traballadores e incentivos para compensar os custos adicionais do emprego, como
por exemplo, os gastos derivados do proceso de creación das empresas ou de
formación dos empregados, entre outros.
En definitiva, este programa de axudas persegue por unha banda promover a inclusión
laboral das galegas e galegos que peor o están a pasar e, doutra banda, garantir a
supervivencia das entidades que forman parte da economía social, como son as
empresas de inserción laboral.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:
1. A canto ascende o investimento de 2021 da Consellería de Emprego e Igualdade
para a contratación de persoas en situación ou en risco de exclusión social en
empresas de inserción laboral?
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2. Que outras actuacións ten previsto desenvolver a favor do emprego inclusivo?

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021
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Asinado dixitalmente por:
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Verificación:
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José Manuel Balseiro Orol na data 29/03/2021 13:28:05
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 29/03/2021 13:28:19
María Encarnación Amigo Díaz na data 29/03/2021 13:28:32
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Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 29/03/2021 13:28:53
José Alberto Pazos Couñago na data 29/03/2021 13:29:02
Noelia Pérez López na data 29/03/2021 13:29:12
María Corina Porro Martínez na data 29/03/2021 13:29:26
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María Elena Suárez Sarmiento na data 29/03/2021 13:29:38
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Á Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Miguel Tellado Filgueira, Encarna Amigo Díaz, Marta
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos Couñago, Noelia Pérez López, Corina
Porro Martínez e Elena Suárez Sarmiento, deputados e deputadas do Grupo
Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
A covid-19 está a ter consecuencias non só sanitarias senón tamén en ámbitos como o
social, o económico e o laboral, que requiren dunha resposta firme e decidida por parte
dos poderes públicos. Neste sentido, destaca a acción da Xunta de Galicia que vai
máis aló da adopción medidas preventivas en materia de saúde pública e das previstas
na súa folla de ruta ordinaria.
Así, desde a irrupción da covid-19 na vida das galegas e dos galegos, o Goberno
autonómico despuntou no deseño de novas liñas específicas de axuda ou a
modificación nas xa existentes, co fin de minimizar as consecuencias negativas da
pandemia sobre a poboación e os distintos sectores afectados.
Proba deste compromiso é a convocatoria por parte da Consellería de Emprego e
Igualdade, de axudas de carácter excepcional e extraordinario, para o reequilibrio
financeiro dos centros especiais de emprego de iniciativa social e empresas de
inserción laboral especialmente afectados pola crise da covid-19, dirixidas garantir a
viabilidade e a consolidar os postos de traballo ocupados por persoas con
discapacidade ou en risco de exclusión social, colectivos cuxa integración laboral
adoita resultar máis complexa.
Por todo o exposto, os deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:
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1. Cal é a previsión sobre o número de entidades que se poderán beneficiar das
axudas dirixidas a garantir a viabilidade e a consolidar os postos de traballo
ocupados por persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social e
cantos postos de traballo de persoas con especiais dificultades para a súa
inserción laboral se preservarán?
2. Que outras medidas específicas dirixidas a apoiar aos centros que traballan pola
inserción laboral de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión está a
levar a cabo a Xunta de Galicia?

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

@gppgalicia

@GrupoPopularGal

49123

Santiago de Compostela, 29 de marzo 2021
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Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 29/03/2021 13:32:33
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 29/03/2021 13:32:45
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María Encarnación Amigo Díaz na data 29/03/2021 13:32:58
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 29/03/2021 13:33:14
José Alberto Pazos Couñago na data 29/03/2021 13:33:22
Noelia Pérez López na data 29/03/2021 13:33:33
María Corina Porro Martínez na data 29/03/2021 13:33:47
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Verificación:
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María Elena Suárez Sarmiento na data 29/03/2021 13:33:59
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Daniel Pérez López, Noa Presas Bergantiños e
Carme González Iglesias,, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 6ª, sobre a elaboración
e aprobación dun Plan de apoio ás autónomas e Pemes do concello de Ourense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Practicamente dende a declaración do estado de alarma do mes de marzo a
poboación de Ourense veu limitada e restrinxida a súa mobilidade e liberdade
ambulatoria. Primeiro polas medidas de confinamento xeral e a partires do mes de
setembro e sen apenas solución de continuidade con restricións á celebración de
reunións ou encontros, ou á saída e entrada no domicilio. A estas limitacións non foi
alleo o sector comercial, hostaleiro ou de servizos que viu restrinxidas as súas
capacidades de aforo, os seus horarios de actividade comercial, ordenándose mesmo o
total cesamento da apertura ao público dos locais ou centros de traballo. Para actividade
mercantil das Pemes e autónomas tampouco foron inocuos os peches perimetrais pois
non son poucos os establecementos cuxa clientela está constituída por persoas
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residentes noutras poboacións e localidades de fora do termo municipal.
As medidas que se ían adoptando -e cuxa pertinencia non é obxecto de debate
nesta iniciativa- que ora ampliaban o horario e actividade, ora reducíanna
considerablemente ou mesmo a prohibían, tampouco posibilitaban a ordenación e
planificación da actividade mercantil.
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A pesares das medidas que se ían acordando e o evidente impacto que tiñan no
tecido industrial, hostaleiro e comercial poucas e descoordinadas eran as medidas
dirixidas a facilitar a pervivencia dos sectores atinxidos polas restricións e pola
imposibilidade de desenvolver a súa actividade ordinaria. Aos iniciais préstamos que
permitían unha liquidez inmediata e xa que logo pensados para o caso de que os efectos
da pandemia fosen de curta duración e que a recuperación fose rápida e intensa;
seguiron unhas axudas directas escasas na súa contía e tardías no tempo da súa
convocatoria e concesión.
Nin a Xunta de Galiza nin ningunha outra Administración Pública con
competencias para intervir dentro do termo municipal de Ourense elaborou un Plan para
actuar na defensa da actividade económica na cidade de Ourense que, como ficou
indicado, foi nas que as limitacións e prohibicións foron máis intensas e prolongadas.
Plan que en modo algún se pode identificar cunha convocatoria de axudas
directas que, malia que tardías e insuficientes, en modo algún podemos considerar
improcedentes. A este respecto indicar que segundo a RAG, Plan é un “conxunto de
medidas, instrucións e accións acordadas para a realización dun proxecto, dun fin etc”
Malia o tempo transcorrido e que o alcalde e goberno local do Concello de
Ourense foi investido e e sostido polo Partido Popular, ao igual que a Xunta de Galiza e
a Deputación Provincial de Ourense, do que formaba parte, e que pola súa inactividade
nos últimos anos dispón dun dos maiores remanentes de tesourería de todas as entidades
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locais de Galiza; as Pemes e autónomas de Ourense carecen dun Plan que facilite a
superación da situación provocada pola crise sanitaria e as medidas adoptadas por mor
dela.
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Como ficou exposto durante estes meses -xa case nun ano- as Pemes e
autónomas de Ourense viron, cando menos, limitada a súa actividade mercantil o que
implicaba a redución dos seus ingresos -que nos momentos de peche de actividade eran
necesariamente nulos-, poren os seus gastos eran idénticos aos das épocas de plena
actividade e facturación. Os custes de aluguer de local, de enerxía, auga, telefone ou
internet, préstamos ou comisións bancarias... devengábanse igualmente existira ou non
actividade, fose esta limitada ou plena... Non constando acción ou xestión algunha da
Xunta de Galiza destinada a moderar ou liberar estes custes que en non poucos casos se
correspondían con servizos ou prestacións non desfrutados e igualmente facturados
polas prestatarias dos mesmos, frecuentemente grandes empresas multinacionais.
Así, non consta que a Xunta de Galiza realizase mediación algunha para reducir
os custes da factura eléctrica, de gas ou auga das Pemes e autónomos. Non consta que
fixera acción ou mediación algunha cos arrendadores dos locais nos que as Pemes ou
autónomas desenvolven a súa actividade económica, e sen achegar medida algunha para
paliar tales custes, nin no caso de que os propietarios foran grandes tenedores, nin de
patrimonio máis reducido.
Tampouco consta a existencia de negociacións ou mediacións con entidades
financeiras para establecer períodos de carencias, exoneracións de cotas ou evitar o
inicio de accións xudiciais dirixidas ao cobro de préstamos que seguiron devengándose
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mesmo en épocas de inexistencia de actividade económica.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª :
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. Que xestións realizou a Xunta de Galiza con Concello de Ourense para a
elaboración dun Plan conxunto destinado ao apoio das Pemes e autónomas de Ourense?
. Realizou o Goberno galego algunha xestión ou mediación con empresas
subministradoras de enerxía eléctrica, auga ou comunicacións para evitar a facturación
de servizos durante o tempo no que as Pemes ou autónomas de Ourense viron limitado o
exercicio da súa actividade?
. Que actuacións realizou a Xunta de Galiza ante as titulares de inmóbeis
alugados a Pemes ou autónomas para procurar a redución da renda das mesmas durante
o tempo que estivo limitada a actividade económica ?
. Entende o Goberno Galego que as entidades financeiras tanto as que outrora
foran obxecto de rescate con cartos públicos, como as que non, deben pular pola
superación da crise que están a sufrir as Pemes e autónomas por mor das restricións
consecuencia da pandemia? Realizou a Xunta de Galiza algunha xestión a este respecto,
ou a fin de que se concedan carencias no pago de préstamos, non exixencia ou
condonación de xuros, ou simplemente para asumir o compromiso de non exercitar
accións xudiciais dirixidas ao cobro dos mesmos?
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Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Daniel Pérez López
Noa Presas Bergantiños
Carme González Iglesias
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Deputados e deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 26/03/2021 12:02:55

Daniel Pérez López na data 26/03/2021 12:02:58

Noa Presas Bergantiños na data 26/03/2021 12:03:08
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María do Carme González Iglesias na data 26/03/2021 12:03:18
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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), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, relativa á recuperación da ambulancia de apoio a Lalín e a
dotación dunha ambulancia medicalizada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A atención ás urxencias extrahospitalarias é un servizo vital. A dotación de
vehículos, de persoal e o tempo de resposta deste servizo poden marcar a diferencia
entre un desenlace positivo ou un fatal.
A comarca do Deza

é moi deficitaria en Transporte Sanitario Urxente. A

comarca só conta con dous vehículos de Soporte Vital Básico SVB),un localizado en
Silleda que da servizo a ese Concello e a Vila de Cruces e outro localizado en Lalín que
da servizo a Lalín ,Rodeiro , Agolada e Dozón.
A ambulancia de Lalín atende emerxencias nunha área duns 580 Km2 onde
reside unha poboación dispersa duns 26.000 habitantes. Ademais das grandes distancias
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existentes dentro da grande área que cubre, na que os desprazamentos dentro da mesma
poden chegar a 50 minutos, hai que sumarlle o tempo de chegada ao CHUS, que é o
hospital de referencia. Desde Agolada ou Rodeiro poden superar eses tempos de 50
minutos. Outro factor a ter en conta é que so existe un PAC nesa área que é o PAC de
Lalín , o que provoca que se hai que recoller sanitarios no mesmo para unha emerxencia
haxa que percorrer maiores distancias,
1
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Todas estas circunstancias están provocando de xeito reiterado unha sobrecarga
do servizo, máis palpábel en determinadas franxas horarias, fundamentalmente polo día,
e que está levantando moita preocupación na cidadanía de Lalín. Nos últimos anos son
varios os casos nos que a demora da asistencia por parte do servizo de ambulancia ten
levantado protestas veciñais, sendo mais sonados aqueles que ocorreron en vía pública,
pola alarma social que provocan, pero tamén hai queixas en asistencias en domicilios.
Diante desta situación a alarma, o malestar e a preocupación polo deficiente
servizo de transporte sanitario urxente non fixo máis que aumentar entre @s veciñ@s.
Por esta razón veñan reclamando dende fai tempo a dotación dunha ambulancia de
Soporte Vital Avanzado (SVA), a que teñen de referencia atópase en Santiago de
Compostela a uns 50 Km, cun tempo de asistencia ao casco urbano que varía entre un
mínimo de 40 minutos do recurso terrestre e os 15 minutos do recurso aéreo, limitado
porque só ten servizo diúrno e non presta asistencia en situacións de climatoloxía
adversa.
Na vez de atender as demandas dunha ambulancia de SVA a Xunta de Galiza
limitouse a dotar dunha ambulancia de apoio, deficiente tanto nas características do
vehículo como en persoal. Ambulancia de apoio que sendo insuficiente leva meses sin
prestar servizo.
A situación detallada con anterioridade fai imposible que unha soa ambulancia
de Soporte Vital Básico (SVB) poida atender correctamente as emerxencias dunha área
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tan extensa e non son infrecuentes os casos nos que teñen que prestar apoio

as

ambulancias de Carballiño, A Estrada ou Chantada por estar a de Lalín ocupada nun
traslado ao CHUS coa consecuente acumulación de demoras na asistencia urxente.
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A atención ás urxencias extrahospitalarias é un servizo vital, xa que diante
dunha emerxencia o factor tempo e eficiencia é fundamental: nas paradas
cardiorrespiratorias, ictus, politraumatismos... cada minuto de demora na atención
agrava o pronóstico e a supervivencia.
É evidente que para prestar unha asistencia sanitaria de calidade, que non
comprometa a saúde e a vida da veciñanza, son precisos recursos. Lalín e a comarca do
Deza precisan dunha ambulancia medicalizada, feito este negado sistematicamente polo
PP aos nosos veciños e veciñas.

Esta situación pon en evidencia a insuficiencia de recursos sanitarios na comarca
do Deza, e a necesidade de contar con máis medios de resposta diante de emerxencias
sanitarias, e por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Considera suficiente a Xunta a dotación de emerxencias da comarca do Deza?
. Considera que @s veciñ@s da comarca do Deza poden recibir unha atención
sanitaria rápida e con garantías, diante dunha patoloxía de gravidade, carecendo de
ambulancia medicalizada ?
. Tendo en conta que o tempo é un factor esencial, considera que os veciñ@s do
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Deza teñen as mesmas oportunidades diante dunha patoloxía de gravidade que os de
outras zonas do país?
. Ten intención o Goberno galego de dotar á comarca do Deza dunha ambulancia
medicalizada? de ser así en que prazo?
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. Cal é a razón de que a ambulancia de apoio comprometida, leve meses sin estar
operativa? Van repoñela?

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 30/03/2021 10:04:00

Iria Carreira Pazos na data 30/03/2021 10:04:04
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Olalla Rodil Fernández na data 30/03/2021 10:04:15
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Isaura Abelairas Rodríguez, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión da CRTVG.
O pasado 22 de marzo, o programa ‘Bos Días’ da TVG entrevistaba por un tempo
de 20 minutos a deputada polo Partido Popular de Barcelona Cayetana Álvarez
de Toledo para realizar "unha análise da precampaña electoral do 4 de maio na
Comunidade de Madrid", segundo informaba a propia CRTVG.
A entrevista realizábaa o redactor xefe de Informativos da Televisión de Galicia
en castelán -"a petición da entrevistada"- e versou sobre moitas e moi variadas
cuestións que non tiñan só que ver sobre os vindeiros comicios madrileños senón
que foi máis ben un asentamento dos postulados máis conservadores da dereita
española.
De acordo aos criterios clásicos de noticiabilidade, non se explica o interese
público da testemuña dun persoeiro político como Cayetana Álvarez de Toledo e
menos nunha cuestión como as eleccións na Comunidade madrileña dado que ela
non ten ningunha responsabilidade orgánica no Partido Popular e moito menos
institucional nese territorio.
A pesar de que comeza a ser un costume, non se explica nin xustifica tampouco
que a entrevista se realizase en castelán, que manifestou preferir ese idioma por
cuestións ideolóxicas e non por problemas de comprensión da lingua.
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A deturpación da misión de servizo público por parte da CRTVG e a utilización
dos medios públicos como ferramenta propagandística ao servizo do Partido
Popular é cada vez maior e máis insoportable. Por iso preguntamos:
1ª) Dende o punto de vista informativo, considera axeitado que un equipo da
TVG realizase en Madrid unha entrevista a unha deputada de Barcelona sobre os
vindeiros comicios madrileños?
2ª) Cales foron os criterios de noticiabilidade elixidos para decidir realizar esa
entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo?
3ª) Comparte a decisión do entrevistador de realizar en castelán a entrevista?
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4ª) Cando foi a última vez que a TVG entrevistou aos líderes dos grupos da
oposición de Galicia fóra dos períodos electorais? Canto duraron esas
entrevistas?
5ª) Trasladouse o xefe de informativos da TVG a Madrid ex profeso para realizar
esta entrevista? Cal foi o custe desa viaxe e, por ende, desa entrevista?
Pazo do Parlamento, 30 de marzo de 2021

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 30/03/2021 16:25:40
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María Isaura Abelairas Rodríguez na data 30/03/2021 16:25:54
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Pérez López e Luis Bará Torres, 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 o
depósito de rodas en Lendo (A Laracha).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Lendo (A Laracha) iniciouse nos anos 90 a acumulación de pneumáticos
(Neumáticos Fóra Uso) nas instalacións do Grupo Campo, que supuxo que o depósito
nunha parcela de titularidade privada de 35.000 toneladas de pneumáticos. O que era
nese momento o punto de acumulación de pneumáticos de maior dimensión e
cantidades de toda Galiza.
O grupo municipal do BNG de A Laracha preguntou en numerosas ocasións ao
Goberno Local polos destinos dos pneumáticos, ao que se lle contestou que o destino
deses pneumáticos era a reciclaxe nunha planta do mesmo grupo empresarial, noutro
lugar.
En febreiro de 2017, os grupos da cámara aprobaron por unanimidade unha
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proposición non de lei

do Grupo Parlamentar do BNG, transaccionada co Grupo

Parlamentar Partido Popular, instando á Xunta de Galiza a continuar coa xestión dos
residuos pneumáticos a través do Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galiza
2016-2022 e a completar a retirada dos acumulados en depósitos e vertedoiros
incontrolados. E xa nesa iniciativa polo GP BNG denunciábase a situación do depósito
de pneumáticos en Lendo.
1
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En abril de 2017, a Directora Xeral de Calidade Ambiental e cambio Climático
supervisaba in situ o inicio da retirada dos pneumáticos de Lendo, e anunciábase que
para o 2018 terían rematado os traballos de retirada. Para as labores de retirada
convocouse no seu día pola Xunta un concurso público, en cuios pregos de contratación
se fixaba a duración das obras, o prezo por tonelada retirada, así como o destino final
dos residuos.
Porén, en agosto de 2018, pola Consellería de Medio Ambiente recoñecíase o
retraso no proceso, sen poder precisar unha data exacta e definitiva para a terminación
dos traballos e retirada.
Pero aínda a primeiros do ano pasado, o 40% dos pneumáticos depositados
permanecían no mesmo lugar do Concello de A Laracha. E fai uns días, dende fora do
propio recinto eran visibles grandes cantidades de pneumáticos alí acumulados.
É de supoñer que, dada a natureza contaminante dos residuos, a Xunta está a
facer un seguimento da xestión, eliminación, reutilización ou reciclaxe dos mesmos.
Que porcentaxe do total depositado foron reciclados e cales incinerados in situ ou
soterrados e cal foi o impacto que estas actividades, que xa veñen dos anos 90, tiveron
sobre o equilibrio natural da zona e sobre a saúde mesma da poboación.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Está a facer a Xunta de Galiza un seguimento da xestión, eliminación,
reutilización ou reciclaxe dos residuos NFU depositados en Lendo (A Laracha) dende os
anos 90?
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. Que porcentaxe dos residuos NFU depositados en Lendo (A Laracha) foron
retirados a día de hoxe?
. Que porcentaxe dos residuos xa retirados foron reciclados?
. Que porcentaxe dos residuos xa retirados foron incinerados?
. Cando considera a Xunta que se rematarán os traballos de retirada de residuos
NFU acumulados en Lendo ( A Laracha)
. Elaborou a Xunta de Galiza un estudio medioambiental sobre o impacto que
estes residuos depositados dende os anos noventa en Lendo (A Laracha) tiveron sobre o
equilibrio natural da zona e sobre a súa poboación? ¿ Cales foron os resultados dese
estudo, de haberse realizado?

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021

Asdo.: Daniel Pérez López
Luis Bará Torres
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Deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 31/03/2021 09:15:44
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Xosé Luis Bará Torres na data 31/03/2021 09:15:47
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 5ª, sobre o número de persoas falecidas en residencias de maiores en
Galiza durante a pandemia da Covid19 e as razóns pola que a Xunta non fai públicos os
datos desagregados por centros.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o inicio da pandemia provocada pola Covid19 a Xunta de Galiza negou
de maneira reiterada o acceso aos datos de persoas falecidas desagregados por centros
residenciais.
Apenas se informa –a través da web-- ao número total de decesos e se estes se
produciron nos propios centros ou nun hospital ou residencia integrada.
Tanto este grupo parlamentario, a través dos mecanismos dos que dispón o
Regulamento da Cámara, como medios de comunicación a través dos mecanismos
fixados pola Lei de Transparencia, temos solicitado o acceso a esta información. Porén,
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a Xunta de Galiza négase a facilitala con argumentos tan peregrinos como que
implicaría “unha acción previa de reelaboración por parte desta Consellería de
Sanidade” que, semella, o Goberno galego non está disposto a asumir nin para garantir
o dereito de acceso á información pública.
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Este escurantismo por parte da Xunta de Galiza non se limita só aos datos
desagregados por centros residenciais en canto a contaxios e falecementos por Covid19,
como é coñecido, o Bloque Nacionalista Galego tivo que esixir e reclamar en múltiples
ocasións o seu dereito como grupo parlamentario para poder acceder aos expedientes e
actas de inspección referidos a algúns dos principais grupos que xestionan residencias
de maiores no noso país.
A demanda desta información non se limita apenas ao BNG ou os medios de
comunicación senón que vén sendo esixida tamén por entidades e organizacións que
representan a familiares e usuarias destes centros que descoñecen o número total e
oficial de falecidas e falecidos un ano despois de que se declarase a emerxencia
sanitaria.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Cantas persoas faleceron e en que centros residenciais desde que se declarou a
emerxencia sanitaria por mor da Covid19 en Galiza?
. Por que a Xunta se nega de maneira reiterada a facilitar o acceso a esta
información desagregada por centros residenciais?
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. Por que antepón os intereses dos grupos empresariais e outras entidades
titulares e xestoras destes centros aos dereitos de familiares, usuarias, grupos políticos e
mesmo medios de comunicación?
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Santiago de Compostela, 31 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 31/03/2021 09:49:12

María Montserrat Prado Cores na data 31/03/2021 09:49:23
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Iria Carreira Pazos na data 31/03/2021 09:49:31
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Castro García, 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 o grao de
execución do Plan de banda larga de Galicia 2020 no concello de Viveiro.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A día de hoxe o rural de Viveiro ten unha carencia importante no acceso a
internet cuns niveis adecuados de velocidade. Esta eiva faise máis evidente ao sabermos
da necesidade existente no contexto actual de contarmos cunhas comunicacións propias
do 2021 que faciliten a navegación na rede, o teleensino ou o teletraballo, a velocidade
da comunicación e a modernización das prácticas laborais. Alén disto, esta materia colle
maior relevancia se observamos que aquelas áreas que contan con banda larga de alta
velocidade permiten que as súas

empresas e autónomos se

desenvolvan a nivel

competitivo, mellorando a economía e o emprego do concello, evitando a despoboación
do rural e a emigración.
Algo que temos que ter en conta para solucionarmos isto é o feito de termos un
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bo coñecemento do grao de execución do Plan de banda larga de Galicia 2020 ou do
Plan Galicia 5G. Estes dous plans de vital importancia para acadar un país cunha
conexión semellante ao de outros territorios da nosa contorna presentan eivas de
relevancia en moitos concellos do noso país, como por exemplo no de Viveiro, máis
concretamente no seu rural. E é que malia os diferentes plans galegos e estatais, moitos
deles financiados con cargo a fondos europeos de cohesión, esta vila mariñá continúa
1
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tendo importantes zonas coñecidas como “zonas de sombra” ou “zonas escuras” como
por exemplo as San Pedro e Chavín, nas que a cobertura telefónica e de internet non
chega ou non acada uns mínimos aceptables. Isto evidencia que a pesar de contar con
diferentes plans, o goberno da Xunta de Galiza non ten como prioridade resolver estes
problemas que marcan o noso presente e que por suposto marcaran o noso futuro.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
. Cal é a razón que explica a ausencia de moitas zonas do concello de Viveiro no
Plan de banda larga de Galicia 2020?
. Que administración foi a encargada da clasificación destas zonas?
. Que se sabe do proxecto empresarial para dotar de fibra aquelas zonas de
Viveiro que seguen sen tela?

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021
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Asdo.: Daniel Castro García
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Carme González Iglesias
Deputada e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 31/03/2021 11:47:05

Ramón Fernández Alfonzo na data 31/03/2021 11:47:13

Daniel Pérez López na data 31/03/2021 11:47:23
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María do Carme González Iglesias na data 31/03/2021 11:47:34
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A Mesa do Parlamento
José Manuel Balseiro Orol, Borja Verea Fraiz, Ramón Carballo Páez, Marisol Díaz
Mouteira, Diego Calvo Pouso, Rubén Lorenzo Gómez, Carmen Pomar Tojo e
Marta Nóvoa Iglesias, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de
Galicia ao abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral na
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servicios.
O Goberno galego vén demandando de xeito reiterado nos últimos anos que desde a
administración central se lle dea prioridade e axilidade ás obras de construción da
autovía entre Lugo e Santiago co obxecto de que esta infraestrutura puidese entrar en
servizo para o Xacobeo 2021.
Resulta evidente que o Executivo central non atendeu esta demanda reiterada da
Xunta de Galicia porque hoxe, xa inmersos no Xacobeo, as obras desta infraestrutura
viaria atópanse aínda moi lonxe de finalizar.
De feito, os traballos dos treitos pendentes da A-54, Palas-Melide e Melide-Arzúa,
acumulan atrasos moi importantes e están a avanzar a un ritmo moi lento, tanto que
mesmo se trata case dunha paralización das obras. O progreso é tan escaso que xa
ata os altos cargos do Ministerio de Transportes aseguran que ven moi difícil rematar
as obras da Autovía Santiago-Lugo en 2022.
Se a este deficiente ritmo de execución sumamos ademais o recorte de investimentos
que Executivo de coalición impuxo ás contas autonómicas para o actual exercicio, todo
a punta a que esta infraestrutura seguirá a ser un obxectivo pendente.
En consecuencia, cómpre que o Goberno de España intensifique o ritmo destas obras
e aproveite os meses de primavera e do verán para avanzar dun xeito decidido nos
tramos pendentes e así tratar de acurtar os prazos.
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Galicia precisa do desenvolvemento en tempo e forma dunha infraestrutura estratéxica
de tal xeito que aínda que xa non sexa posible a súa entrada en servizo neste Ano
Santo, si poida facer durante o Xacobeo, que se estenderá ata 2022.
O obxectivo final é aproveitar ao máximo as potencialidades que supón este
acontecemento singular, tanto a nivel económico como social sumado á mellora das
comunicacións entre Lugo e Santiago e os municipios que percorre a futura autovía
unha vez se complete.
Polo exposto, os deputados asinantes, formulan as seguintes preguntas:
Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
gp-pp@parlamentodegalicia.gal

@gppgalicia

@GrupoPopularGal
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1.-

Que opinión lle merece ao Goberno galego o baixo ritmo de execución das obras
nos treitos pendentes da Autovía Lugo-Santiago?

2.-

Realizou o ten previsto facer algunha xestión diante do Ministerio de
Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para reclamar unha axilización das
infraestrutura?
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Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021

Parlamento de Galicia. Rúa Hórreo, 63 | 15701 Santiago de Compostela | Tel. 981 551 510
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@gppgalicia

@GrupoPopularGal
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Asinado dixitalmente por:
José Manuel Balseiro Orol na data 31/03/2021 13:16:20
Borja Verea Fraiz na data 31/03/2021 13:16:38
Ramón Carballo Páez na data 31/03/2021 13:16:57
María Sol Díaz Mouteira na data 31/03/2021 13:17:16
Diego Calvo Pouso na data 31/03/2021 13:17:30
Rubén Lorenzo Gómez na data 31/03/2021 13:17:45
Carmen María Pomar Tojo na data 31/03/2021 13:17:56
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Marta Nóvoa Iglesias na data 31/03/2021 13:18:10
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Á Mesa do Parlamento,
Paula Prado del Río, María Corina Porro Martínez, Miguel Tellado Filgueira,
Encarnación Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos
Couñago, Noelia Pérez López e Elena Suárez Sarmiento deputados e deputadas do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª Sanidade, Política Social e
Emprego.
Na actualidade, moitas mulleres seguen atopándose con obstáculos que impiden a súa
plena inclusión social, máis aínda se son vítimas de violencia de xénero, de explotación
sexual-laboral, inmigrantes, emigrantes retornadas ou refuxiadas, pertencen a unha
minoría étnica, son reclusas e ex-reclusas ou teñen discapacidade, enfrontándose
nestes supostos e en moitas ocasións, a unha dobre discriminación.
Por ese motivo, a promoción da igualdade entre mulleres e homes debe ser un
obxectivo básico e prioritario para aqueles poderes públicos que aspiren a un
verdadeiro avance social, como o é para a Xunta de Galicia, que destaca pola inclusión
do principio de igualdade, como eixo transversal, nas políticas autonómicas.
Así, en Galicia dispoñemos de instrumentos lexislativos como o Decreto lexislativo
2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais
da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade; plans como o VII Plan
estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 20172020 e de recursos públicos orientados á promoción da igualdade. Neste último punto
destacan, entre outras, as axudas destinadas ás entidades de iniciativa social sen
ánimo de lucro para a posta en marcha de programas específicos de recursos integrais
de atención especializada destinados en exclusiva a mulleres en situación de especial
vulnerabilidade.
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Estas axudas cumpren o obxectivo de dar resposta ás necesidades das mulleres en
situación de especial vulnerabilidade, impulsar a súa participación e tomar en
consideración as súas necesidades específicas, en colaboración co terceiro sector de
acción social, peza clave do progreso social.
En conclusión, estas medidas permiten avanzar na construción dunha sociedade máis
próspera, plural e cohesiva, na cal a igualdade entre mulleres e homes sexa, cada vez
máis, unha realidade efectiva en todos os espazos da vida pública e privada de Galicia.
Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes
preguntas:
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1. A canto ascende o investimento para 2021 da Xunta para as axudas destinadas
ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para a posta en marcha de
programas específicos de recursos integrais de atención especializada
destinados, en exclusiva, a mulleres en situación de especial vulnerabilidade?
2. Que iniciativas prevén financiar estes fondos?
3. Cantas entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro percibiron esta axuda
na anterior convocatoria e cal é o seu balance desde 2009?

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021

Asinado dixitalmente por:
Paula Prado del Río na data 31/03/2021 13:44:38
María Corina Porro Martínez na data 31/03/2021 13:44:53
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 31/03/2021 13:45:13
María Encarnación Amigo Díaz na data 31/03/2021 13:45:28
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 31/03/2021 13:45:43
José Alberto Pazos Couñago na data 31/03/2021 13:45:52
Noelia Pérez López na data 31/03/2021 13:46:01

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
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María Elena Suárez Sarmiento na data 31/03/2021 13:46:16
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A Mesa do Parlamento
Paula Prado del Río, María Corina Porro Martínez, Miguel Tellado Filgueira,
Encarnación Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos
Couñago, Noelia Pérez López e Elena Suárez Sarmiento deputados e deputadas do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguintes
preguntas para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
O Pacto de Estado contra a violencia de xénero naceu froito dunha clara demanda
social e grazas ao consenso político e co obxectivo de impulsar políticas para a
erradicación da violencia sobre a muller como unha verdadeira política de Estado.
A Xunta de Galicia, facendo propio este compromiso e súa esta loita, pon en marcha
instrumentos como as axudas destinadas a financiar actividades de promoción da
igualdade e de prevención da violencia de xénero para as asociacións de nais e pais do
alumnado dos centros educativos de Galicia.
Esta iniciativa persegue contribuír á formación, sensibilización e información das
familias e asociacións de nais e pais na perspectiva de xénero, concienciando ás fillas
e fillos, ao alumnado e a comunidade educativa sobre os estereotipos de xénero
existentes e visibilizando, deste xeito, as mulleres e as nenas e promovendo unhas
relacións respectuosas e en igualdade que preveñan a violencia de xénero.
Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes
preguntas:
1. A canto ascende a convocatoria para o ano 2021 das axudas destinadas a
financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de
xénero a iniciativa de Asociacións de Nais e Pais galegas? A cantas ANPAS
prevé chegar?
2. Cales son as actuacións concretas que se van financiar?
CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
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3. Cal é o balance destas axudas durante o exercicio anterior?

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021
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Asinado dixitalmente por:
Paula Prado del Río na data 31/03/2021 13:39:27
María Corina Porro Martínez na data 31/03/2021 13:39:43
Miguel Angel Tellado Filgueira na data 31/03/2021 13:39:54
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REXISTRO5eKGrYZWe9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

María Encarnación Amigo Díaz na data 31/03/2021 13:40:12
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 31/03/2021 13:40:29
José Alberto Pazos Couñago na data 31/03/2021 13:42:17
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Noelia Pérez López na data 31/03/2021 13:42:25
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María Elena Suárez Sarmiento na data 31/03/2021 13:42:44
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Á Mesa do Parlamento,
Paula Prado del Río, María Corina Porro Martínez, Miguel Tellado Filgueira,
Encarnación Amigo Díaz, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Alberto Pazos
Couñago, Noelia Pérez López e Elena Suárez Sarmiento deputados e deputadas do
Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 e
concordantes do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte
pregunta para a súa resposta oral na Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e
Emprego.
A Constitución española, recoñece, no seu artigo 14, a igualdade ante a lei sen que
poida prevalecer discriminación algunha por razón de sexo e o artigo 9.2 recolle o
mandato expreso aos poderes públicos para que promovan as condicións para que a
igualdade do individuo e das agrupacións en que se integra sexan reais e efectivas.
Este mandato constitucional, ten a súa translación, no ámbito da Comunidade
Autónoma de Galicia, no artigo 4 da Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de
autonomía de Galicia, que establece esa mesma obriga aos poderes públicos de
Galicia.
Polo tanto a garantía da igualdade eríxese como o máis firme compromiso de Goberno
galego, tal e como proban as múltiples actuacións levadas a cabo nos últimos anos a
fin de garantir que mulleres e homes gocen das mesmas oportunidades e de contribuír
a erradicar da violencia de xénero.
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Neste sentido, caben destacar, entre outras medidas, as axudas destinadas ás
entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia, concellos, consorcios,
mancomunidades, agrupacións ou asociacións de concellos, para o desenvolvemento
de programas, actuacións e medidas para facer efectivo o principio de igualdade de
oportunidades entre mulleres e homes, a prevención e o tratamento da violencia de
xénero, a conciliación da vida persoal, laboral e familiar e a participación das mulleres
na vida política, económica, social e cultural; así como para consolidar o funcionamento
de servizos de atención integral de información e asesoramento ás mulleres no
territorio, co fin de lles prestar unha atención e acompañamento de proximidade,
psicolóxico, xurídico e de orientación sociolaboral a todas as mulleres, en particular a
aquelas que pertenzan a colectivos en risco de exclusión ou se atopen nalgunha
situación de especial vulnerabilidade.
Por todo o exposto, os deputados e deputadas asinantes formulan as seguintes
preguntas:
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1.-

2.-

3.-

A canto ascende o total da convocatoria para o ano 2021 das subvencións
entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción
igualdade e a prevención e tratamento da violencia de xénero?
Cal é orzamento de cada unha das liñas das anteditas subvencións: impulso
conciliación, promoción da igualdade, apoio aos CIM e fomento
sensibilización?

da
da

Cal é o balance da inversión da Xunta de Galicia nos programas cos que apoia o
labor das entidades locais de Galicia para a promoción da igualdade e a loita
contra a violencia de xénero nos últimos anos? E cantas as mulleres
beneficiarias alcanzou?

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021

Asinado dixitalmente por:
Paula Prado del Río na data 31/03/2021 13:56:07
María Corina Porro Martínez na data 31/03/2021 13:56:32
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 31/03/2021 13:56:57
María Encarnación Amigo Díaz na data 31/03/2021 13:57:14
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 31/03/2021 13:57:27
José Alberto Pazos Couñago na data 31/03/2021 13:57:39
Noelia Pérez López na data 31/03/2021 13:57:54
María Elena Suárez Sarmiento na data 31/03/2021 13:58:09
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ás
da
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Á Mesa do Parlamento
Marina Ortega Otero, deputada pertencente ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia e ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta
escrita.
Cal é a relación exhaustiva dos convenios, subvencións e axudas de calquera
tipo, con expresión do motivo e contía de cada unha delas e especificadas
durante os anos 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, outorgadas pola Consellería de
Facenda e Administración Pública no concello de Piñor de Cea?

Pazo do Parlamento, 17 de marzo de 2021
Asdo.: Marina Ortega Otero
Deputada do G. P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTROI29pMjtFC5
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Marina Ortega Otero na data 18/03/2021 10:44:28
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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), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita, sobre os colectivos non incluídos na priorización da vacinación fronte a covid19 .

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tanto na Estratexia estatal de vacinación fronte a Covid19 coma no Plan de
vacinación da Xunta de Galiza estableceuse a progresiva administración da vacina a
grupos de poboación de acordo con criterios de risco de contaxio por estar en primeira
liña de loita contra o virus, desenvolver actividades esenciais, grupos vulnerábeis, e
logo grupos de idade.
No grupo 3. “Outro persoal sanitario ou sociosanitario “, no apartado 3.B
encádranse as persoas en activo non incluídas na categoría de primeira liña (grupo 2)
que traballan en centros establecementos sanitarios e sociosanitarios. Priorizaranse de
maneira específica, en función do risco de exposición a pacientes COVID-19 ou ao

CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
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risco de transmisión. Así, no apartado 3B están:
-Persoal dos servizos de saúde pública implicados na xestión e resposta á
pandemia non fora vacinado no grupo 2.
-Persoal sanitario e sociosanitario non vacinado con anterioridade, incluíndo
servizos de inspección sanitaria, medicina legal e forense, consultas médicas privadas,
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servizos de axuda a domicilio, centros de menores e centros de día ou equivalentes así
como estudantes sanitario e sociosanitario que realicen prácticas clínicas.
-Persoal sanitario dos seguintes colectivos: fisioterapeutas e terapeutas
ocupacionais, persoal de oficinas de farmacia, protésicos dentais, logopedas e persoal de
psicoloxía clínica. O resto do persoal sanitario vacinarase máis adiante.
-Traballadores de institucións penitenciarias ( IIPP)
O persoal sanitario que presta os seus servizos no Instituto Social da Marina en
Galiza, (médic@s, enfermeir@s, auxiliares de clínica) veñen denunciando que

a

pesares de que deberían estar incluídos neste grupo, non foron vacinad@s nin coñecen
ningunha previsión para que sexan inmunizad@s, cando xa se lle ten administrado a
vacina a grupos que están despois na prioridade de vacinación.
A mesma situación repítese co persoal do Servizo de Vixilancia Aduaneira
(SVA) e co do Servizo de Gardacostas ; na actualización 3 da Estratexia estatal de
vacinación fronte á COVID19, establécese un novo punto 6, no que se definen os
colectivos en activo cunha función esencial para a sociedade, aparecendo numerados os
mesmos: Grupo 6. Colectivos en activo con unha función esencial para a sociedade.,
Grupo 6A; Forzas e Corpos de Seguridade, Emerxencias e Forzas Armadas, incluíndo
Garda Civil, Policía Nacional, Autonómica e Local, Bombeiros, técnicos das Forzas e
Corpos de Seguridade, profesionais de Protección civil, Emerxencias e Forzas Armadas.
CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
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Do mesmo xeito no Plan de Vacinación da Xunta Grupo 6: Colectivos cunha función
esencial para a sociedade 6.A Forzas e Corpos de Seguridade, Emerxencias e Forzas
Armadas.
O persoal do SVA e de Gardacostas debería estar neste grupo 6A, ao estar
equiparadas as funcións que realizan coas anteriormente mencionadas.
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@s funcionarios e funcionarias do SVA ostentan a condición de Policía Xudicial
e Policía fiscal no exercicio das súas funcións, as súas actuacións están encamiñadas na
loita contra a circulación de drogas e a represión dos delitos de contrabando, branqueo
de capitais, fraude fiscal etc.. No desempeño do seu traballo este persoal está en
contacto, e en espazos reducidos, con persoas procedentes de diversos países das que a
priori se descoñece o seu nivel de protección contra a Covid-19.
Pola súa parte o persoal do Servizo de Gardacostas no desempeño das súas
funcións ten que acceder ao interior dos buques de pesca, normalmente espazos
reducidos e sen ventilación, e manter un contacto estreito c@s traballador@s destes, ou
relación tamén moi próxima con sectores caracterizados por non respectar normas, e
polo tanto tampouco as de protección contra o virus, como é o do furtivismo. Foi
declarado como persoal esencial pola Xunta e está encadrado no grupo de traballadores
sen opción a teletraballo.
En Galiza estase vacinando ás forzas de seguridade e de emerxencias, polo que
estes dous colectivos deberían encadrarse a efectos de vacinación tamén no grupo 6A.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Cal é a razón de que a Xunta non teña incluídos a estes colectivos nos grupos
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de vacinación cos que teñen equiparación: persoal do Instituto Social da Mariña (ISM),
no 3B,

e o persoal do Servizo de Vixilancia Aduaneira (SVA) e do Servizo de

Gardacostas no 6A?
. Considera a Xunta que a actividade que realizan non debe estar nos grupos
prioritarios de vacinación?
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. Van rectificar e proceder a incluílos no grupo que lles corresponde e proceder á
súa vacinación segundo o Plan de Vacinación de Xunta?

Santiago de Compostela, 26 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 26/03/2021 10:14:09

Iria Carreira Pazos na data 26/03/2021 10:14:13
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María Montserrat Prado Cores na data 26/03/2021 10:14:24
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Luis Bará Torres e Noa Presas Bergantiños,
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 escrita, sobre as instalacións provisorias instaladas na OU-540 no concello de
Barbadás.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dende hai aproximadamente cinco meses na contorna do p.k 4,200
(coordenadas 42º, 18´02.3” N, 7º 52´42.1”W) da estrada OU-540 entre Ourense e a
Fronteira Portuguesa de A Madalena no treito que conduce, entre outros destinos, á
incorporación coa A-52, existen numerosas barreiras provisionais de obra; sen que
conste a concreta obra que xustifica tales barreiras, nin que se aprecie a existencia de
avances nesas hipotéticas obras.
O certo é que o estado que presenta o devandito treito condiciona non só á
normal circulación polo mesmo, senón que tamén compromete á propia seguridade das
persoas que transitan por esa vía. A instalación de decenas de barreiras provisionais de
obra imposibilita tanto a velocidade xenérica na vía, como tamén o número de carrís
CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
REXISTRO7jPuxM2hq5
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practicábeis, sen que conste xustificación a tal restrición que xa dura varios meses.
Sendo a Xunta de Galiza, en canto titular da vía, a responsábel do mantemento
da estrada OU-540 nas mellores condicións de seguridade, así como da instalación e
conservación dos sinais e marcas viarias, procede analizar o estado actual da estrada, da
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execución das obras, no seu caso, contratadas e a razón da total inactividade nas
mesmas.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Entende a Xunta de Galiza que o estado actual da OU-540 no desvío sito nas
proximidades do p.k. 4,2 limitan a circulación normal de vehículos a motor?
. Cal é a razón pola que dende hai meses existen numerosas barreiras
provisionais de obras que restrinxen o número de carrís de circulación e a velocidade na
que se pode transitar?
. Está a executar a Xunta de Galiza algunha obra de mellora e/ou
acondicionamento nas proximidades do acceso sito no p.k. 4,2 da OU-540?
. Cando ten a Xunta de Galiza previsto rematar a referida obra, cal foi o avance
da mesma no presente ano 2021 e, no seu caso, a razón da paralización da mesma?
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Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Noa Presas Bergantiños
Luis Bará Torres
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 26/03/2021 10:49:29

Noa Presas Bergantiños na data 26/03/2021 10:49:33
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández, Carme González Iglesias e Daniel Castro García,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A reforma do Regulamento de Control da pesca que vén de aprobarse
recentemente polo pleno da eurocámara, é a penúltima estocada ao sector pesqueiro
galego e, nomeadamente, á súa frota artesanal.
É a única norma da Política Pesqueira Común (PPC) que estaba pendente de
actualización e xa vén sendo dende o ano 2010 un dos seus eixos centrais para levar a
cabo o monitoreo e a inspección das actividades pesqueiras nas augas comunitarias.
A modificación agora aprobada, que aínda non é definitiva e que se prevé que
non entre en vigor antes do ano que vén, inclúe, entre outras, medidas como as
seguintes:
- Establece cámaras a bordo para controlar as capturas e o cumprimento dos
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descartes para buques de máis de 12 metros. Serán, en principio, voluntarias agás para
os buques que ”probabelmente non cumpran” ou que representen un “grave risco de
incumprimento”. Conceptos que non son claros e que quedan agora á espera de que o
Consello fixe os criterios exactos.
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Aqueles buques que adopten esta medida voluntariamente terán “incentivos”,
como por exemplo a asignación de cotas adicionais ou a eliminación dos puntos de
infracción. Unha orientación claramente capciosa que pretende converter a
“voluntariedade” en clara obriga.
- Impón a xeolocalización permanente de toda a frota de máis de 4 metros,
incluída a recreativa, co pretexto da seguridade da mesma.
- Obriga a levar un diario electrónico de pesca (DEA) a bordo a todos os buques
de máis de 4 metros para que notifiquen dende o barco as súas capturas.
Esta normativa volve ignorar por completo a realidade da frota galega e a súa
singularidade: O tamaño dos seus barcos, as zonas onde habitualmente faenan, a
duración das mareas, o xeito de faenar e mesmo a operativa da venda do produto.
Galiza, malia ás sucesivas normativas da Unión Europea e do Estado español,
segue a contar cunha das principais frotas de Europa e a primeira do Estado. Posúe preto
de 4.000 barcos de artes menores, dos que a inmensa maioría son de menos de 12
metros de eslora, pesca maioritariamente nas rías e, por tanto, con mareas inferiores a
24 horas, de xeito agrupado no caso dos miles de mariscadores e mariscadoras a frote e
onde o propietario coincide case sempre co patrón, que tamén é a persoa que realiza as
capturas e que, logo, ponnas á venda en lonxas onde se pesan e rexistran.
Unha frota, pois, que non ten parangón e que aínda así segue a insistirse en
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equiparala a outras pola obsesión normativizadora e uniformizadora da Unión Europea
que, mesmo a día de hoxe, segue considerando aos buques de eslora maior a 12 metros
ou con artes non consideradas artesanais como industrial.
Un despropósito que só ten en conta os metros de eslora para encadrar a pesca en
artesanal ou industrial e que, de novo, non atende ás peticións do sector pesqueiro
2
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galego de contemplar tamén outros criterios como a distancia do caladoiro, a duración
máxima das mareas, a utilización de artes de pesca sostíbeis ou o número máximo de
tripulantes a bordo.
Este Regulamento é, en definitiva, unha nova norma que incide en presentar a
todo un sector como sospeitoso permanente, como presunto delincuente habitual e como
depredador dos propios recursos que lle dan sustento. Doutro xeito non se entende a
lamentábel actuación da Dirección Xeral de Asuntos Marítimos e de Pesca (DG Mare),
organismo que precisamente é o encargado de velar polos intereses da frota europea, ao
tentar interferir no sentido do voto dos eurodeputados por medio dunha “nota
aclaratoria” que criticaba abertamente a posición adoptada previamente pola Comisión
de Pesca e tratando de endurecela aínda máis.
As decisións da UE trouxeron sistematicamente non só a redución da frota e do
número de empregos no sector senón tamén a desaparición paulatina dun modelo
propio do noso país. A hiperregulación aplicada só vén beneficiando á grande pesca
industrial e agora o Regulamento de Control é un elo máis da cadea que realmente ten
como pano de fondo o sometemento da frota artesanal a TACs e cotas das principais
especies das que depende (xarda, xurelo, pescada, raio, abadeixo, sardiña ...) e que non
lle garante un mínimo para a supervivencia.
Coa escusa de manter a actividade pesqueira e contribuír á sostibilidade
ambiental, económica e social das comunidades costeiras a longo prazo, a PPC ignora
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precisamente a súa escasa incidencia medioambiental e a súa grande importancia como
xeradora de emprego nas poboacións costeiras das rexións altamente dependentes da
pesca, como é o caso de Galiza.
As medidas deberían ir xustamente no sentido contrario e dende todas as
administracións, nomeadamente dende a galega que sobre esta última decisión da UE
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nin sequera se pronunciou explicitamente malia a ter as competencias en augas
interiores e, por tanto, poder desenvolver plans de xestión para a frota artesanal que
permitan a diversificación da actividade e a xestión dos recursos de xeito responsábel e
sostíbel, ademais de poder destinar axudas para poñer en valor esta actividade.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
1.- Que avaliación fai a Xunta de Galiza do Regulamento de Control aprobado
recentemente no Parlamento europeo?
2.- Que valoración fai da afectación de dito Regulamento á frota artesanal
galega?
3.- Durante a súa tramitación e ata a votación no Parlamento europeo, cales
foron as actuacións que levou a cabo o goberno galego para que a nosa frota artesanal
quedase excluída das medidas máis lesivas?
4.- Que actuacións ten previsto levar a cabo para que, ata que o Regulamento
sexa definitivo, se exclúa á frota artesanal galega das medidas impostas?
5.- Concorda a Xunta de Galiza coa definición de pesca artesanal que fai a UE?
De non ser así, propuxo nalgún momento da tramitación a modificación desa
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definición? En que termos?
6.- Fixo valer nalgún momento deste proceso as súas competencias en augas
interiores?
7.- Ten previsto a Xunta de Galiza exercer as súas competencias en augas
interiores e, polo tanto, aplicar as súas propias medidas de control?
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8.- Que medidas vai poñer en marcha o goberno galego si se aproba
definitivamente o Regulamento nos termos nos que está para que economicamente non
afecten ao sector? Nese caso, vai exixir que os fondos europeos, nomeadamente o
FEMPA, se incremente?
9.- Concorda coa medida vixente de imposición de TACs e cotas á frota
artesanal? De non ser así, que actuacións levou, e vai levar, a cabo para que se consiga a
súa eliminación?

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021

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

Asinado dixitalmente por:
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Daniel Pérez López, Noa Presas Bergantiños e
Carme González Iglesias,, deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara,

presentan a seguinte Pregunta para resposta escrita, sobre a elaboración e aprobación
dun Plan de apoio ás autónomas e Pemes do concello de Ourense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Practicamente dende a declaración do estado de alarma do mes de marzo a
poboación de Ourense veu limitada e restrinxida a súa mobilidade e liberdade
ambulatoria. Primeiro polas medidas de confinamento xeral e a partires do mes de
setembro e sen apenas solución de continuidade con restricións á celebración de
reunións ou encontros, ou á saída e entrada no domicilio. A estas limitacións non foi
alleo o sector comercial, hostaleiro ou de servizos que viu restrinxidas as súas
capacidades de aforo, os seus horarios de actividade comercial, ordenándose mesmo o
total cesamento da apertura ao público dos locais ou centros de traballo. Para actividade
mercantil das Pemes e autónomas tampouco foron inocuos os peches perimetrais pois
non son poucos os establecementos cuxa clientela está constituída por persoas
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residentes noutras poboacións e localidades de fora do termo municipal.
As medidas que se ían adoptando -e cuxa pertinencia non é obxecto de debate
nesta iniciativa- que ora ampliaban o horario e actividade, ora reducíanna
considerablemente ou mesmo a prohibían, tampouco posibilitaban a ordenación e
planificación da actividade mercantil.
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A pesares das medidas que se ían acordando e o evidente impacto que tiñan no
tecido industrial, hostaleiro e comercial poucas e descoordinadas eran as medidas
dirixidas a facilitar a pervivencia dos sectores atinxidos polas restricións e pola
imposibilidade de desenvolver a súa actividade ordinaria. Aos iniciais préstamos que
permitían unha liquidez inmediata e xa que logo pensados para o caso de que os efectos
da pandemia fosen de curta duración e que a recuperación fose rápida e intensa;
seguiron unhas axudas directas escasas na súa contía e tardías no tempo da súa
convocatoria e concesión.
Nin a Xunta de Galiza nin ningunha outra Administración Pública con
competencias para intervir dentro do termo municipal de Ourense elaborou un Plan para
actuar na defensa da actividade económica na cidade de Ourense que, como ficou
indicado, foi nas que as limitacións e prohibicións foron máis intensas e prolongadas.
Plan que en modo algún se pode identificar cunha convocatoria de axudas
directas que, malia que tardías e insuficientes, en modo algún podemos considerar
improcedentes. A este respecto indicar que segundo a RAG, Plan é un “conxunto de
medidas, instrucións e accións acordadas para a realización dun proxecto, dun fin etc”
Malia o tempo transcorrido e que o alcalde e goberno local do Concello de
Ourense foi investido e e sostido polo Partido Popular, ao igual que a Xunta de Galiza e
a Deputación Provincial de Ourense, do que formaba parte, e que pola súa inactividade
nos últimos anos dispón dun dos maiores remanentes de tesourería de todas as entidades
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locais de Galiza; as Pemes e autónomas de Ourense carecen dun Plan que facilite a
superación da situación provocada pola crise sanitaria e as medidas adoptadas por mor
dela.
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Como ficou exposto durante estes meses -xa case nun ano- as Pemes e
autónomas de Ourense viron, cando menos, limitada a súa actividade mercantil o que
implicaba a redución dos seus ingresos -que nos momentos de peche de actividade eran
necesariamente nulos-, poren os seus gastos eran idénticos aos das épocas de plena
actividade e facturación. Os custes de aluguer de local, de enerxía, auga, telefone ou
internet, préstamos ou comisións bancarias... devengábanse igualmente existira ou non
actividade, fose esta limitada ou plena... Non constando acción ou xestión algunha da
Xunta de Galiza destinada a moderar ou liberar estes custes que en non poucos casos se
correspondían con servizos ou prestacións non desfrutados e igualmente facturados
polas prestatarias dos mesmos, frecuentemente grandes empresas multinacionais.
Así, non consta que a Xunta de Galiza realizase mediación algunha para reducir
os custes da factura eléctrica, de gas ou auga das Pemes e autónomos. Non consta que
fixera acción ou mediación algunha cos arrendadores dos locais nos que as Pemes ou
autónomas desenvolven a súa actividade económica, e sen achegar medida algunha para
paliar tales custes, nin no caso de que os propietarios foran grandes tenedores, nin de
patrimonio máis reducido.
Tampouco consta a existencia de negociacións ou mediacións con entidades
financeiras para establecer períodos de carencias, exoneracións de cotas ou evitar o
inicio de accións xudiciais dirixidas ao cobro de préstamos que seguiron devengándose
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mesmo en épocas de inexistencia de actividade económica.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Que xestións realizou a Xunta de Galiza con Concello de Ourense para a
elaboración dun Plan conxunto destinado ao apoio das Pemes e autónomas de Ourense?
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. Realizou o Goberno galego algunha xestión ou mediación con empresas
subministradoras de enerxía eléctrica, auga ou comunicacións para evitar a facturación
de servizos durante o tempo no que as Pemes ou autónomas de Ourense viron limitado o
exercicio da súa actividade?
. Que actuacións realizou a Xunta de Galiza ante as titulares de inmóbeis
alugados a Pemes ou autónomas para procurar a redución da renda das mesmas durante
o tempo que estivo limitada a actividade económica ?
. Entende o Goberno Galego que as entidades financeiras tanto as que outrora
foran obxecto de rescate con cartos públicos, como as que non, deben pular pola
superación da crise que están a sufrir as Pemes e autónomas por mor das restricións
consecuencia da pandemia? Realizou a Xunta de Galiza algunha xestión a este respecto,
ou a fin de que se concedan carencias no pago de préstamos, non exixencia ou
condonación de xuros, ou simplemente para asumir o compromiso de non exercitar
accións xudiciais dirixidas ao cobro dos mesmos?

Santiago de Compostela, 26 de marzo de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
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Daniel Pérez López
Noa Presas Bergantiños
Carme González Iglesias
Deputados e deputadas do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento

Marina Ortega Otero, Luis Manuel Álvarez Martínez e Julio Torrado
Quintela, deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia e ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte Pregunta para a súa resposta
escrita

O pasado ano 2020 o Grupo Socialista elaborou varias iniciativas sobre a
situación dos menores tutelados no centro Santo Anxo de Rábade.
Dende a Consellería de Política Social responderon que accederían á petición de
reunión por parte do equipo educativo do centro. Atopámonos a 26 de marzo de
2021 e dende o propio equipo educativo continúan sen resposta ou atención por
parte da Consellería de Política Social.
Segundo a Administración competente do Programa de Acollemento residencial,
os centros de menores son fogares alternativos nos cales, de feito temporal,
cóidanse aos menores que residen nos mesmos, ou ben, mediante o apoio
preciso durante determinadas horas do día aínda que continúen residindo
nalgúns casos coas súas familias. A titularidade e xestión é competencia da
consellería de Política Social. A finais do ano 2020 o Grupo Socialista preguntou
no parlamento á Conselleira de Política Social sobre este asunto, e soubemos
que existiría unha reunión, en concreto o día 13 de xaneiro de 2021, da
Dirección Xeral co equipo do centro Santo Anxo de Rábade. Ao parecer dita
reunión foi suspendida a instancia da propia Dirección Xeral.
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O pasado ano, a través dos medios de comunicación, puxéronse de manifesto
problemas importantes en canto á xestión nos centros de menores en Galicia. En
concreto o de Santo Anxo de Rábade está a vivir problemas de conducta nos
menores que dificultan e poñen en perigo o traballo de profesionais e que
dificulta a calidade e o propio benestar dos menores.
Tendo en conta que o benestar dos menores e a súa propia seguridade é
primordial, así como o traballo e seguridade do persoal laboral do centro,
consideramos vital que a Consellería de Política Social analice a xestión e tome
medidas para solucionar a situación e blindar o benestar e a conducta dos
menores.
Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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É preocupante a fraxilidade do interese superior dos menores cando en
numerosas ocasións despois de ingresar en Rábade cunha tutela ou garda,
derivaron a un centro de reforma con causas xudiciais.
Dende o Grupo Socialista consideramos que é un tema fundamental e non pode
agardar máis, polo que instamos á Consellería a que aporte información ao
respecto.
Polo exposto, a deputada e deputados asinantes formulan as seguintes preguntas:

1.ª) Cantos menores entraron nos últimos 4 anos no centro Santo Anxo de
Rábade cunha garda ou tutela e tras o paso no centro derivaron a un centro de
reforma con causas xudiciais?
2.ª) Por que a Consellería de Política Social non accede a ter unha reunión co
equipo educativo do centro para ter información sobre a problemática do
mesmo?
3.ª) Por que na actualidade o centro non está a admitir novos ingresos? Dende
cando? Existe algunha orde interna ao respecto?
Pazo do Parlamento, 26 de marzo de 2021
Asdo.: Marina Ortega Otero
Luis Manuel Álvarez Martínez
Julio Torrado Quintela
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Montserrat Prado Cores e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita, relativa á dotación de persoal e horarios do centro de saúde de Novo Mesoiro,
na Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Non é a primeira vez que en sede parlamentaria o BNG quere debater a
situación do Centro de Saúde de Novo Mesoiro na Coruña.
Van catro anos desde que se presentaron as últimas iniciativas e pouco
cambiaron as circunstancias polas que a aquela altura se formulaban as propostas.
E malia que xa entón se advertía que a precariedade do servizo era evidente, e o
horario insuficiente, a única mellora adquirida foi a ampliación parcial do servizo de
pediatría.
E dicimos mellora parcial, xa que logo, a ampliación citada consistiu en dotar
dunha persoa máis este servizo, que non significa permanente, pois nin nas vacacións,
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nin nos permisos, nin nas baixas, esta praza é debidamente cuberta por persoal que a
substitúa e, consecuentemente, a situación dun servizo insuficiente volve a se reiterar.
No momento do debate se 2017 falabamos que o Centro de Saúde atendía a
unha poboación aproximada de 12.000 persoas; hoxe en día é, segundo o padrón
continuo a 1 de xaneiro de 2020, atende a 12.242 persoas. E se falabamos, a aquela
1
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altura, de que a poboación infantil era aproximadamente de máis de 1.800 nenas e nenos
só no barrio de Novo Mesoiro (un dos barrios da área de atención do Centro), e segundo
os mesmos datos da fonte anteriormente citada, as nenas e nenos de 14 ou menos anos
ascende hoxe a 2.095 persoas. Preguntámonos canta poboación mínima é necesaria no
conxunto para atender de forma axeitada as 2.095 nenas e nenos que hoxe hai en tan só
un dos barrios da área de influencia deste Centro de Saúde.
Queremos lembrar que a zona de influencia atende ao barrio de Novo Mesoiro,
aos núcleos poboacionais de Feáns, Mesoiro, Vío, Elviña, Castro de Elviña e parte da
Zapateira e a Urbanización de Breogán e Urbanización do Obradoiro, entre outras, e sen
contar núcleos e casas diseminados desta única zona semirrural do municipio da
Coruña.
Asemade, e continuando coas eivas de atención, cómpre relatar que este Centro
só ten horario de atención polas mañás, en horario de 8.00 h a 15.00 h, e só é
empregado un dos andares do centro, o andar baixo, estando o primeiro andar
infrautilizado.
A veciñanza do barrio citado, e dos demais núcleos e urbanizacións, leva anos
demandando que se aumenten os servizos do Centro de Saúde, ante unha situación
evidente, e que xera circunstancias de tal paradoxo como que moitas das persoas da área
de influencia do centro teñan que solicitar, ou xa son derivadas automaticamente, a
atención noutros centros de saúde da cidade, ou mesmo, por iniciativa propia polas
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circunstancias, xa non cambien no que están rexistrados cando deciden ir vivir para esta
contorna periférica da Coruña. Denuncian que, a pesar de ser un barrio que aumenta en
poboación, que ten un dos maiores índices de nacementos de toda Galiza, con máis
nenas e nenos en idade escolar da Coruña, teñen esa carencia importante deste servizo
público. E denuncian que tampouco teñen servizo de transporte público directo a outros
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centros de saúde, onde son derivados pola falta de servizo do propio, ou aos centros de
especialidades médicas da Cidade ou ao propio Chuac.
As súas demandas son básicas, ademais de ser as mesmas desde que comezaron
a reivindicar as melloras do servizo: a verdadeira consolidación do servizo de pediatría,
cubrindo realmente baixas, vacacións ou permisos, a dotación dunha praza máis no
servizo de matrona, a dotación dunha praza máis para o servizo do médico de familia, a
dotación dunha praza máis para o servizo de enfermería, a dotación dunha praza máis
para os servizos administrativos e a apertura dos servizos e de atención ao público en
horario de tarde.
É preciso dotar este barrio dunha cobertura sanitaria acorde ás súas necesidades
dado que as instalacións do centro de saúde son novas e conta con toda unha planta
baleira.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Considera o Goberno galego suficiente o persoal co que está dotado o Centro
de Saúde de Novo Mesoiro, no concello da Coruña?
. O Goberno galego ten previsto aumentar, nesta lexislatura, o persoal sanitario e
administrativo do Centro de Saúde de Novo Mesoiro? En caso de que a resposta sexa
CSV: BOPGDSPGi5FbimkZK7
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negativa, que causas motivan que non se considere necesario aumentar o persoal?
. Por que o horario do Centro de Saúde é só de mañá? Ten pensado o Goberno
galego ampliar o horario no futuro establecendo unha quenda de atención a doentes pola
tarde?
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. Que usos ten na actualidade o primeiro andar do Centro de Saúde de Novo
Mesoiro?
. O Goberno galego pensa reforzar os servizos e o persoal do Centro de Saúde de
Novo Mesoiro durante os períodos de vacacións, baixas laborais ou permisos do cadro
de traballadoras e traballadores?

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2021

Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 29/03/2021 10:54:07
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María Montserrat Prado Cores na data 29/03/2021 10:54:14

Mercedes Queixas Zas na data 29/03/2021 10:54:25

4

49180

Á Mesa do Parlamento

Martín Seco García e Carmen Rodríguez Dacosta, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro
do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
mesa a seguinte pregunta para a súa resposta escrita.
Ata o 23 de febreiro de 2021, o Goberno da Xunta de Galicia defendía unha
revisión do Plan forestal que sometía á aprobación no pleno do Parlamento
de Galicia, un plan que non estaba debatido co sector, que non pasara por
un proceso de participación, que non tiña unha diagnose da situación do
monte galego e non establecía o modelo que desexabamos ter para os
vindeiros anos de desenvolvemento do plan.
A Consellería do Medio Rural planificaba un aumento da superficie de
eucalipto nun 3 % con respecto á superficie actual para o primeiro
quinquenio do plan “2021-2025”, para verse reducida nun 5 % no cuarto
quinquenio de desenvolvemento do dito plan. Cabe destacar que a
superficie de eucalipto actual non queda establecida nin tan sequera
estimada no plan aprobado.
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O 23 de febreiro de 2021, o conselleiro do Medio Rural anunciou unha
suspensión temporal de novas plantacións de eucalipto, alí onde non se
plantar a dita especie no momento da suspensión, esta decisión que
contradicía o establecido no plan que acababan de presentar, non tivo
explicación de ningún tipo, nin técnica nin económica.
A intención de levar a cabo a suspensión da plantación de eucalipto, foi
ratificada polo presidente da Xunta de Galicia dous días despois,
xustificando esta medida por unha aposta pola diversificación do monte e
para frear o impacto desta especie. Ademais, dixo, que permitiría deter a
caída constante e continua do prezo do metro cúbico da madeira procedente
desta árbore. A dita suspensión anunciouse “en diferido” sen data concreta
de aplicación, establecendo como data inicial a aprobación da Lei de
recuperación de terra agraria, aínda en proceso parlamentario.
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Nesa mesma data publicouse a orde de modelos silvícolas e de xestión
forestal, a adhesión a un destes modelos é obrigatoria para aqueles que
desexen ter un aproveitamento madeireiro de carácter comercial, cando
teñan terreos de 15 ou menos hectáreas de superficie. Nesta orde
elimínanse os vetos para a plantación de eucalipto na zona interior de Lugo,
pero establécense distritos preferentes nos que non está a dita zona, e polo
tanto, poderán plantar nitens, sempre e cando sexa aprobado polos técnicos
da Administración.
A anunciada suspensión por parte do Goberno galego da plantación de
novas superficies de eucalipto, alí onde non estiver plantado antes da
moratoria, non sabemos en que data entrará en vigor, nunha Galicia que
segundo algunhas afirmacións podería ter na actualidade ata 600.000 Ha de
eucalipto sen que os diferentes gobernos do Partido Popular tomasen
ningunha medida eficaz para que deixase de medrar exponencialmente a
súa presencia no noso territorio, e quedaría en vigor ata final do ano 2025.
Dende hai un mes aproximadamente que tivo lugar o dito anuncio, son
numerosas as chamadas de múltiples concellos do noso territorio e da
veciñanza que nos informan de que os viveiros de Galicia teñen esgotadas
as plantas de eucalipto e que se están a facer talas indiscriminadas de zonas
de pino e outras especies por todo o noso territorio, para plantar eucalipto
antes de que comece a suspensión.
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Coñecedores da inacción histórica do Goberno galego no control das ditas
plantacións incluso en terras agrarias, cómpre que ante unha suspensión
que se anuncia sen data de comezo, que incide no mercado da madeira dun
xeito irresponsable para un goberno que di crer na liberdade de mercado e
que está a tirar polo chan o prezo da madeira de pino nun momento de crise
como a actual, a Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal
debe tomar medidas para non seguir incidindo negativamente nos intereses
dos propietarios no mercado da madeira e non se leve a cabo unha
plantación masiva de eucalipto sen control neste período de espera.

Por iso o deputado e a deputada que asinan solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:
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1ª) Por que o Goberno galego anuncia a suspensión de plantación de
eucalipto a dous ou tres meses de que entre en vigor, afectando ao mercado
con caídas fortes do valor da madeira e causando un aumento exponencial
da superficie de eucalipto durante este tempo?
2ª) É coñecedor o Goberno galego da cantidade de eucaliptos que están a
vender os viveiros do noso territorio?
3ª) Poden informarnos das talas de pino e outras especies que se están a
producir dende o 23 de febreiro de 2021 que se anunciou a moratoria?
4ª) Sabe das dificultades que están a vivir os propietarios de piñeiro, ante a
incidencia do anuncio da moratoria “en diferido” feita polo Goberno
galego?
5ª) Van tomar algunha medida para evitar a caída de prezos do piñeiro e un
aumento exponencial da superficie de eucalipto neste tempo de espera?
Pazo do Parlamento, 30 de marzo de 2021

Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 29/03/2021 12:22:18
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María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 29/03/2021 12:22:30

49183

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
Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández e Iria Carreira Pazos,
deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
escrita, relativa á recuperación da ambulancia de apoio a Lalín e a dotación dunha
ambulancia medicalizada.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A atención ás urxencias extrahospitalarias é un servizo vital. A dotación de
vehículos, de persoal e o tempo de resposta deste servizo poden marcar a diferencia
entre un desenlace positivo ou un fatal.
A comarca do Deza

é moi deficitaria en Transporte Sanitario Urxente. A

comarca só conta con dous vehículos de Soporte Vital Básico SVB),un localizado en
Silleda que da servizo a ese Concello e a Vila de Cruces e outro localizado en Lalín que
da servizo a Lalín ,Rodeiro , Agolada e Dozón.
A ambulancia de Lalín atende emerxencias nunha área duns 580 Km2 onde
reside unha poboación dispersa duns 26.000 habitantes. Ademais das grandes distancias
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existentes dentro da grande área que cubre, na que os desprazamentos dentro da mesma
poden chegar a 50 minutos, hai que sumarlle o tempo de chegada ao CHUS, que é o
hospital de referencia. Desde Agolada ou Rodeiro poden superar eses tempos de 50
minutos. Outro factor a ter en conta é que so existe un PAC nesa área que é o PAC de
Lalín , o que provoca que se hai que recoller sanitarios no mesmo para unha emerxencia
haxa que percorrer maiores distancias,
1
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Todas estas circunstancias están provocando de xeito reiterado unha sobrecarga
do servizo, máis palpábel en determinadas franxas horarias, fundamentalmente polo día,
e que está levantando moita preocupación na cidadanía de Lalín. Nos últimos anos son
varios os casos nos que a demora da asistencia por parte do servizo de ambulancia ten
levantado protestas veciñais, sendo mais sonados aqueles que ocorreron en vía pública,
pola alarma social que provocan, pero tamén hai queixas en asistencias en domicilios.
Diante desta situación a alarma, o malestar e a preocupación polo deficiente
servizo de transporte sanitario urxente non fixo máis que aumentar entre @s veciñ@s.
Por esta razón veñan reclamando dende fai tempo a dotación dunha ambulancia de
Soporte Vital Avanzado (SVA), a que teñen de referencia atópase en Santiago de
Compostela a uns 50 Km, cun tempo de asistencia ao casco urbano que varía entre un
mínimo de 40 minutos do recurso terrestre e os 15 minutos do recurso aéreo, limitado
porque só ten servizo diúrno e non presta asistencia en situacións de climatoloxía
adversa.
Na vez de atender as demandas dunha ambulancia de SVA a Xunta de Galiza
limitouse a dotar dunha ambulancia de apoio, deficiente tanto nas características do
vehículo como en persoal. Ambulancia de apoio que sendo insuficiente leva meses sin
prestar servizo.
A situación detallada con anterioridade fai imposible que unha soa ambulancia
de Soporte Vital Básico (SVB) poida atender correctamente as emerxencias dunha área
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tan extensa e non son infrecuentes os casos nos que teñen que prestar apoio

as

ambulancias de Carballiño, A Estrada ou Chantada por estar a de Lalín ocupada nun
traslado ao CHUS coa consecuente acumulación de demoras na asistencia urxente.
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A atención ás urxencias extrahospitalarias é un servizo vital, xa que diante
dunha emerxencia o factor tempo e eficiencia é fundamental: nas paradas
cardiorrespiratorias, ictus, politraumatismos... cada minuto de demora na atención
agrava o pronóstico e a supervivencia.
É evidente que para prestar unha asistencia sanitaria de calidade, que non
comprometa a saúde e a vida da veciñanza, son precisos recursos. Lalín e a comarca do
Deza precisan dunha ambulancia medicalizada, feito este negado sistematicamente polo
PP aos nosos veciños e veciñas.

Esta situación pon en evidencia a insuficiencia de recursos sanitarios na comarca
do Deza, e a necesidade de contar con máis medios de resposta diante de emerxencias
sanitarias, e por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Considera suficiente a Xunta a dotación de emerxencias da comarca do Deza?
. Considera que @s veciñ@s da comarca do Deza poden recibir unha atención
sanitaria rápida e con garantías, diante dunha patoloxía de gravidade, carecendo de
ambulancia medicalizada ?
. Tendo en conta que o tempo é un factor esencial, considera que os veciñ@s do
Deza teñen as mesmas oportunidades diante dunha patoloxía de gravidade que os de
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outras zonas do país?
. Ten intención o Goberno galego de dotar á comarca do Deza dunha ambulancia
medicalizada? de ser así en que prazo?
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. Cal é a razón de que a ambulancia de apoio comprometida, leve meses sin estar
operativa? Van repoñela?

Santiago de Compostela, 30 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 30/03/2021 10:05:03

Iria Carreira Pazos na data 30/03/2021 10:05:06
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María Montserrat Prado Cores na data 30/03/2021 10:05:15
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Á Mesa do Parlamento
Ana Pontón Mondelo 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 escrita.

. Cal é o número de persoas falecidas por COVID usuarias dunha residencia da
terceira idade desde o inicio da pandemia até 30 marzo de 2021, dato global e datos por
residencia?
. Cantas destas persoas faleceron na propia residencia? E cantas nun centro
hospitalario?

Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2021

Asdo.: Ana Pontón Mondelo
Olalla Rodil Fernández
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Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Ana Pontón Mondelo na data 30/03/2021 13:02:03
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Olalla Rodil Fernández na data 30/03/2021 13:02:12
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Á Mesa do Parlamento

Noa Díaz Varela e Isaura Abelairas Rodríguez, deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita.
O pasado 22 de marzo, o programa ‘Bos Días’ da TVG entrevistaba por un tempo
de 20 minutos a deputada polo Partido Popular de Barcelona Cayetana Álvarez
de Toledo para realizar "unha análise da precampaña electoral do 4 de maio na
Comunidade de Madrid", segundo informaba a propia CRTVG.
A entrevista realizábaa o redactor xefe de Informativos da Televisión de Galicia
en castelán -"a petición da entrevistada"- e versou sobre moitas e moi variadas
cuestións que non tiñan só que ver sobre os vindeiros comicios madrileños senón
que foi máis ben un asentamento dos postulados máis conservadores da dereita
española.
De acordo aos criterios clásicos de noticiabilidade, non se explica o interese
público da testemuña dun persoeiro político como Cayetana Álvarez de Toledo e
menos nunha cuestión como as eleccións na Comunidade madrileña dado que ela
non ten ningunha responsabilidade orgánica no Partido Popular e moito menos
institucional nese territorio.
A pesar de que comeza a ser un costume, non se explica nin xustifica tampouco
que a entrevista se realizase en castelán, que manifestou preferir ese idioma por
cuestións ideolóxicas e non por problemas de comprensión da lingua.
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A deturpación da misión de servizo público por parte da CRVG e a utilización
dos medios públicos como ferramenta propagandística ao servizo do Partido
Popular é cada vez maior e máis insoportable. Por iso, solicitamos en resposta
escrita contestación ás seguintes preguntas:
1ª) Dende o punto de vista informativo, considera axeitado que un equipo da
TVG realizase en Madrid unha entrevista a unha deputada de Barcelona sobre os
vindeiros comicios madrileños?
2ª) Cales foron os criterios de noticiabilidade elixidos para decidir realizar esa
entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo?
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3ª) Comparte a decisión do entrevistador de realizar en castelán a entrevista?
4ª) Cando foi a última vez que a TVG entrevistou aos líderes dos grupos da
oposición de Galicia fóra dos períodos electorais? Canto duraron esas
entrevistas?
5ª) Trasladouse o xefe de informativos da TVG a Madrid ex profeso para realizar
esta entrevista? Cal foi o custe desa viaxe e, por ende, desa entrevista?
Pazo do Parlamento, 30 de marzo de 2021

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 30/03/2021 16:24:55
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María Isaura Abelairas Rodríguez na data 30/03/2021 16:25:09
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Pérez López e Luis Bará Torres, deputados do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta escrita, sobre o depósito de
rodas en Lendo (A Laracha).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Lendo (A Laracha) iniciouse nos anos 90 a acumulación de pneumáticos
(Neumáticos Fóra Uso) nas instalacións do Grupo Campo, que supuxo que o depósito
nunha parcela de titularidade privada de 35.000 toneladas de pneumáticos. O que era
nese momento o punto de acumulación de pneumáticos de maior dimensión e
cantidades de toda Galiza.
O grupo municipal do BNG de A Laracha preguntou en numerosas ocasións ao
Goberno Local polos destinos dos pneumáticos, ao que se lle contestou que o destino
deses pneumáticos era a reciclaxe nunha planta do mesmo grupo empresarial, noutro
lugar.
En febreiro de 2017, os grupos da cámara aprobaron por unanimidade unha
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proposición non de lei

do Grupo Parlamentar do BNG, transaccionada co Grupo

Parlamentar Partido Popular, instando á Xunta de Galiza a continuar coa xestión dos
residuos pneumáticos a través do Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galiza
2016-2022 e a completar a retirada dos acumulados en depósitos e vertedoiros
incontrolados. E xa nesa iniciativa polo GP BNG denunciábase a situación do depósito
de pneumáticos en Lendo.
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En abril de 2017, a Directora Xeral de Calidade Ambiental e cambio Climático
supervisaba in situ o inicio da retirada dos pneumáticos de Lendo, e anunciábase que
para o 2018 terían rematado os traballos de retirada. Para as labores de retirada
convocouse no seu día pola Xunta un concurso público, en cuios pregos de contratación
se fixaba a duración das obras, o prezo por tonelada retirada, así como o destino final
dos residuos.
Porén, en agosto de 2018, pola Consellería de Medio Ambiente recoñecíase o
retraso no proceso, sen poder precisar unha data exacta e definitiva para a terminación
dos traballos e retirada.
Pero aínda a primeiros do ano pasado, o 40% dos pneumáticos depositados
permanecían no mesmo lugar do Concello de A Laracha. E fai uns días, dende fora do
propio recinto eran visibles grandes cantidades de pneumáticos alí acumulados.
É de supoñer que, dada a natureza contaminante dos residuos, a Xunta está a
facer un seguimento da xestión, eliminación, reutilización ou reciclaxe dos mesmos.
Que porcentaxe do total depositado foron reciclados e cales incinerados in situ ou
soterrados e cal foi o impacto que estas actividades, que xa veñen dos anos 90, tiveron
sobre o equilibrio natural da zona e sobre a saúde mesma da poboación.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Está a facer a Xunta de Galiza un seguimento da xestión, eliminación,
reutilización ou reciclaxe dos residuos NFU depositados en Lendo (A Laracha) dende os
anos 90?
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. Que porcentaxe dos residuos NFU depositados en Lendo (A Laracha) foron
retirados a día de hoxe?
. Que porcentaxe dos residuos xa retirados foron reciclados?
. Que porcentaxe dos residuos xa retirados foron incinerados?
. Cando considera a Xunta que se rematarán os traballos de retirada de residuos
NFU acumulados en Lendo ( A Laracha)
. Elaborou a Xunta de Galiza un estudio medioambiental sobre o impacto que
estes residuos depositados dende os anos noventa en Lendo (A Laracha) tiveron sobre o
equilibrio natural da zona e sobre a súa poboación? ¿ Cales foron os resultados dese
estudo, de haberse realizado?

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021

Asdo.: Daniel Pérez López
Luis Bará Torres
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Deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 31/03/2021 09:16:30
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Daniel Pérez López na data 31/03/2021 09:16:33
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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
escrita, sobre o número de persoas falecidas en residencias de maiores en Galiza
durante a pandemia da Covid19 e as razóns pola que a Xunta non fai públicos os datos
desagregados por centros.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde o inicio da pandemia provocada pola Covid19 a Xunta de Galiza negou
de maneira reiterada o acceso aos datos de persoas falecidas desagregados por centros
residenciais.
Apenas se informa –a través da web-- ao número total de decesos e se estes se
produciron nos propios centros ou nun hospital ou residencia integrada.
Tanto este grupo parlamentario, a través dos mecanismos dos que dispón o
Regulamento da Cámara, como medios de comunicación a través dos mecanismos
fixados pola Lei de Transparencia, temos solicitado o acceso a esta información. Porén,
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a Xunta de Galiza négase a facilitala con argumentos tan peregrinos como que
implicaría “unha acción previa de reelaboración por parte desta Consellería de
Sanidade” que, semella, o Goberno galego non está disposto a asumir nin para garantir
o dereito de acceso á información pública.
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Este escurantismo por parte da Xunta de Galiza non se limita só aos datos
desagregados por centros residenciais en canto a contaxios e falecementos por Covid19,
como é coñecido, o Bloque Nacionalista Galego tivo que esixir e reclamar en múltiples
ocasións o seu dereito como grupo parlamentario para poder acceder aos expedientes e
actas de inspección referidos a algúns dos principais grupos que xestionan residencias
de maiores no noso país.
A demanda desta información non se limita apenas ao BNG ou os medios de
comunicación senón que vén sendo esixida tamén por entidades e organizacións que
representan a familiares e usuarias destes centros que descoñecen o número total e
oficial de falecidas e falecidos un ano despois de que se declarase a emerxencia
sanitaria.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Cantas persoas faleceron e en que centros residenciais desde que se declarou a
emerxencia sanitaria por mor da Covid19 en Galiza?
. Por que a Xunta se nega de maneira reiterada a facilitar o acceso a esta
información desagregada por centros residenciais?
. Por que antepón os intereses dos grupos empresariais e outras entidades
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titulares e xestoras destes centros aos dereitos de familiares, usuarias, grupos políticos e
mesmo medios de comunicación?

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021
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Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Montserrat Prado Cores
Iria Carreira Pazos
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Iria Carreira Pazos na data 31/03/2021 09:50:14

María Montserrat Prado Cores na data 31/03/2021 09:50:17
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Olalla Rodil Fernández na data 31/03/2021 09:50:24
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Castro García, 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 escrita, sobre o grao de execución do
Plan de banda larga de Galicia 2020 no concello de Viveiro.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A día de hoxe o rural de Viveiro ten unha carencia importante no acceso a
internet cuns niveis adecuados de velocidade. Esta eiva faise máis evidente ao sabermos
da necesidade existente no contexto actual de contarmos cunhas comunicacións propias
do 2021 que faciliten a navegación na rede, o teleensino ou o teletraballo, a velocidade
da comunicación e a modernización das prácticas laborais. Alén disto, esta materia colle
maior relevancia se observamos que aquelas áreas que contan con banda larga de alta
velocidade permiten que as súas

empresas e autónomos se

desenvolvan a nivel

competitivo, mellorando a economía e o emprego do concello, evitando a despoboación
do rural e a emigración.
Algo que temos que ter en conta para solucionarmos isto é o feito de termos un
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bo coñecemento do grao de execución do Plan de banda larga de Galicia 2020 ou do
Plan Galicia 5G. Estes dous plans de vital importancia para acadar un país cunha
conexión semellante ao de outros territorios da nosa contorna presentan eivas de
relevancia en moitos concellos do noso país, como por exemplo no de Viveiro, máis
concretamente no seu rural. E é que malia os diferentes plans galegos e estatais, moitos
deles financiados con cargo a fondos europeos de cohesión, esta vila mariñá continúa
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tendo importantes zonas coñecidas como “zonas de sombra” ou “zonas escuras” como
por exemplo as San Pedro e Chavín, nas que a cobertura telefónica e de internet non
chega ou non acada uns mínimos aceptables. Isto evidencia que a pesar de contar con
diferentes plans, o goberno da Xunta de Galiza non ten como prioridade resolver estes
problemas que marcan o noso presente e que por suposto marcaran o noso futuro.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Cal é a razón que explica a ausencia de moitas zonas do concello de Viveiro no
Plan de banda larga de Galicia 2020?
. Que administración foi a encargada da clasificación destas zonas?
. Que se sabe do proxecto empresarial para dotar de fibra aquelas zonas de
Viveiro que seguen sen tela?

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021

Asdo.: Daniel Castro García
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Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Carme González Iglesias
Deputada e deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

María do Carme González Iglesias na data 31/03/2021 11:48:08

Daniel Pérez López na data 31/03/2021 11:48:12

Ramón Fernández Alfonzo na data 31/03/2021 11:48:21
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