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

ı 14024 (11/POC-002323)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o programa Land Rober emitido pola TVG o día 8 de abril de 2021
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Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación

ı 13747 (11/POC-002283)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade dun gran pacto galego pola industria
co obxectivo de reactivar a economía e modernizar o modelo produtivo cara á transición ecolóxica
e a transformación dixital
50029

ı 13752 (11/POC-002284)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desenvolvemento dalgunha iniciativa para o
recoñecemento e posta en valor do monumento aos mártires de Carral, desta localidade da provincia da Coruña, así como respecto da asunción do compromiso de incoar o expediente para a
súa declaración como ben de interese cultural
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ı 13755 (11/POC-002285)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a información que ofrece o visor de aproveitamentos forestais respecto do patrimonio arqueolóxico para garantir a súa seguridade e protección
50038

ı 13764 (11/POC-002286)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre a composición do Comité Asesor Sociosanitario, os avances existentes en canto ao novo modelo residencial e o investimento adicional necesario para ese ﬁn
50043
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ı 13766 (11/POC-002287)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e Rodil Fernández, Olalla
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación de prazas públicas residenciais para
maiores na XI lexislatura, así como do incremento do número delas e da construción ou creación
de novas residencias públicas na comarca da Barbanza
50045

ı 13780 (11/POC-002288)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coas intervencións de aproveitamentos forestais
sobre bens do patrimonio arqueolóxico
50049

ı 13796 (11/POC-002290)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as obras executadas pola Xunta de Galicia no concello de Ourense e as xestións concretas realizadas ante o Goberno central para garantir a execución de infraestruturas ferroviarias e viarias
50054

ı 13812 (11/POC-002292)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación co uso de cans de asistencia para promover a autonomía persoal
50058

ı 13815 (11/POC-002293)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre os datos referidos á implantación, uso e eﬁcacia dos códigos QR para detectar novos gromos
de covid-19 e para controlar a capacidade dos locais de hostalaría
50062

ı 13820 (11/POC-002294)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da baixada das capturas de polbo nas costas de Galicia
no ano 2020 e das súas causas, as conclusións do estudo da Consellería do Mar ao respecto, así
como as medidas adoptadas e previstas para a recuperación desta especie
50065

CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

ı 13831 (11/POC-002295)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación co impacto da covid-19 no sector dos servizos das
festas de Galicia
50070

ı 13839 (11/POC-002296)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 3 máis
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Sobre a xestión do Goberno galego en relación co gromo de covid-19 rexistrado no Punto de Atención á Infancia de Sober
50074

ı 13849 (11/POC-002297)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as razóns do Goberno galego para manter o actual sistema de información á cidadanía respecto
da situación da pandemia da covid-19 sen optar por sistemas máis dinámicos e amplos
50077

ı 13855 (11/POC-002298)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa promoción da vacinación contra a covid-19
50079

ı 13858 (11/POC-002299)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para mellorar a estación de tratamento de auga potable de Ponte Carreira e as redes de abastecemento e saneamento do concello de Frades
50081

ı 13868 (11/POC-002300)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e Seco García, Martín
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da privatización pola Consellería do Medio Rural da
tramitación das solicitudes de cortas de aproveitamentos madeireiros e leñosos de uso doméstico,
así como respecto das medidas previstas en relación coa problemática xerada pola entrada en vigor
do Decreto 73/2020
50083

ı 13874 (11/POC-002301)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e Seco García, Martín
Sobre a valoración que fai a Consellería do Medio Rural do impacto do artigo 53 da Lei 9/2021, de
simpliﬁcación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, nos montes veciñais
en man común
50086

ı 13876 (11/POC-002302)
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre o grao de execución do Plan de banda larga de Galicia 2020 no concello de Viveiro

ı 13886 (11/POC-002303)

50090

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre a xestión da Xunta de Galicia en relación co impacto para a agricultura e gandaría galegas da
actual aceleración da converxencia das rexións de pago básico da Política Agraria Común e da eventual continuidade da converxencia interna nos anos 2021 e 2022
50095
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ı 13899 (11/POC-002304)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 3 máis
Sobre os criterios obxectivos seguidos pola Consellería do Medio Rural para asignar aos concellos reﬂectidos na Orde do 22 de marzo de 2021 a cesión en propiedade de maquinaria de limpeza e mantemento de camiños e estradas de titularidade municipal, así como para labores de xestión de biomasa
50098

ı 13912 (11/POC-002305)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación dos resultados dos programas de internacionalización desenvolvidos polo Igape e sobre a data prevista para a publicación do informe
ﬁnal do Plan estratéxico de Galicia 2015-2020
50102

ı 13918 (11/POC-002306)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e Seco García, Martín
Sobre os incendios forestais producidos por queimas descontroladas durante o mes de marzo e a
primeira semana de abril de 2021, así como respecto da xestión do Goberno galego en relación
coa súa prevención e extinción
50104

ı 13931 (11/POC-002307)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a xestión da Xunta de Galicia en relación coas dúbidas existentes respecto da autoría das
obras da exposición titulada Creacións máxicas de medidas exactas, Maruja Mallo e Luís Seoane en
Bos Aires (1936-1965), inaugurada en Lalín o 10 de xaneiro de 2010
50108

ı 13936 (11/POC-002308)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre a data estimada polo Goberno galego para a presentación do informe de avaliación ﬁnal do
Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020, así como as súas previsións para a elaboración,
aprobación e entrada en vigor do novo plan para o período 2021-2025
50111
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ı 13951 (11/POC-002309)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 3 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a continuidade da actividade de construción, reparación naval e do emprego no estaleiro San Enrique (antigo Vulcano), de Vigo
50114

ı 13955 (11/POC-002310)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coas obras de rehabilitación do Museo Arqueolóxico
Provincial de Ourense
50119
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ı 13961 (11/POC-002311)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para resolver os prexuízos ocasionados ao alumnado
do ensino público obrigatorio do rural polo novo transporte integrado
50123

ı 13965 (11/POC-002312)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o contido dos proxectos remitidos pola Consellería de Política Social ao Goberno central para
optar aos fondos europeos Next Generation
50126

ı 13970 (11/POC-002313)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a xestión da Consellería de Cultura, Educación e Universidade en relación coas dúbidas
existentes respecto da autoría das obras da exposición titulada Creacións máxicas de medidas
exactas, Maruja Mallo e Luís Seoane en Bos Aires (1936-1965), inaugurada en Lalín o 10 de xaneiro
de 2010
50129

ı 13976 (11/POC-002314)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a situación da factoría de Repsol na Coruña e as actuacións previstas polo Goberno galego
para evitar a aplicación do ERTE anunciado pola empresa
50133

ı 13986 (11/POC-002315)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a situación de Gabadi na comarca de Ferrol e as medidas previstas polo Goberno galego
para evitar os abusos das empresas durante a negociación dos expedientes de regulación de
emprego
50137
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ı 13987 (11/POC-002316)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para convocar para o ano 2021 en réxime de concorrencia
non competitiva as subvencións destinadas á creación ou mellora de infraestruturas nos concellos
de Galicia con poboación inferior a 20.000 habitantes, así como os datos referidos ás solicitudes
presentadas
50140

ı 13991 (11/POC-002317)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre a xestión da Xunta de Galicia en relación coa vixencia da declaración de impacto ambiental do
proxecto de alongamento da Vía ártabra e a súa afección á zona húmida da Gándara
50142
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Admisión da corrección, asignación a unha comisión e publicación do acordo

ı 9261 (11/POC-001712)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os estudos ou informes nos que se basea o Goberno galego para cuantiﬁcar a transferencia
orzamentaria ao Concello de Santiago de Compostela destinada a sufragar os gastos ocasionados
pola condición de capital de Galicia, así como sobre a súa opinión respecto da necesidade de incrementar a súa achega nos vindeiros orzamentos
50018

ı 6293 (11/POC-002174)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana
Sobre copia dos informes de impacto ambiental e de patrimonio do proxecto da Línea Aérea de
Transporte de Energía Eléctrica kV Lousame-Tibo
50018

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

ı 13749 (11/PRE-003403)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade dun gran pacto galego pola industria
co obxectivo de reactivar a economía e modernizar o modelo produtivo cara á transición ecolóxica
e a transformación dixital
50145

ı 13753 (11/PRE-003404)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desenvolvemento dalgunha iniciativa para o
recoñecemento e posta en valor do monumento aos mártires de Carral, desta localidade da provincia da Coruña, así como respecto da asunción do compromiso de incoar o expediente para a
súa declaración como ben de interese cultural
50150
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ı 13756 (11/PRE-003405)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a información que ofrece o visor de aproveitamentos forestais respecto do patrimonio arqueolóxico para garantir a súa seguridade e protección
50154

ı 13765 (11/PRE-003406)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre a composición do Comité Asesor Sociosanitario, os avances existentes en canto ao novo modelo residencial e o investimento adicional necesario para ese ﬁn
50159
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ı 13767 (11/PRE-003407)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e Rodil Fernández, Olalla
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación de prazas públicas residenciais para
maiores na XI lexislatura, así como do incremento do número delas e da construción ou creación
de novas residencias públicas na comarca da Barbanza
50161

ı 13781 (11/PRE-003408)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coas intervencións de aproveitamentos forestais
sobre bens do patrimonio arqueolóxico
50165

ı 13789 (11/PRE-003409)

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

ı 13797 (11/PRE-003410)

50170

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as obras executadas pola Xunta de Galicia no concello de Ourense e as xestións concretas realizadas
ante o Goberno central para garantir a execución de infraestruturas ferroviarias e viarias
50176

ı 13813 (11/PRE-003411)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación co uso de cans de asistencia para promover a autonomía persoal
50180

ı 13817 (11/PRE-003412)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre os datos referidos á implantación, uso e eﬁcacia dos códigos QR para detectar novos gromos
de covid-19 e para controlar a capacidade dos locais de hostalaría
50183
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ı 13819 (11/PRE-003413)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da baixada das capturas de polbo nas costas de Galicia
no ano 2020 e das súas causas, as conclusións do estudo da Consellería do Mar ao respecto, así
como as medidas adoptadas e previstas para a recuperación desta especie
50186

ı 13829 (11/PRE-003414)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
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Sobre a xestión do Goberno galego en relación co impacto da covid-19 no sector dos servizos das
festas de Galicia
50191

ı 13840 (11/PRE-003415)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 3 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación co gromo de covid-19 rexistrado no Punto de Atención á Infancia de Sober
50195

ı 13850 (11/PRE-003416)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as razóns do Goberno galego para manter o actual sistema de información á cidadanía respecto
da situación da pandemia da covid-19 sen optar por sistemas máis dinámicos e amplos
50198

ı 13856 (11/PRE-003417)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa promoción da vacinación contra a covid-19 50200

ı 13859 (11/PRE-003418)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para mellorar a estación de tratamento de auga potable de Ponte Carreira e as redes de abastecemento e saneamento do concello de Frades
50202

ı 13869 (11/PRE-003419)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e Seco García, Martín
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da privatización pola Consellería do Medio Rural da
tramitación das solicitudes de cortas de aproveitamentos madeireiros e leñosos de uso doméstico,
así como respecto das medidas previstas en relación coa problemática xerada pola entrada en vigor
do Decreto 73/2020
50204
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ı 13875 (11/PRE-003420)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e Seco García, Martín
Sobre a valoración que fai a Consellería do Medio Rural do impacto do artigo 53 da Lei 9/2021, de
simpliﬁcación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, nos montes veciñais
en man común
50207

ı 13877 (11/PRE-003421)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre o grao de execución do Plan de banda larga de Galicia 2020 no concello de Viveiro
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ı 13887 (11/PRE-003422)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre a xestión da Xunta de Galicia en relación co impacto para a agricultura e gandaría galegas da
actual aceleración da converxencia das rexións de pago básico da Política Agraria Común e da eventual continuidade da converxencia interna nos anos 2021 e 2022
50215

ı 13900 (11/PRE-003423)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 3 máis
Sobre os criterios obxectivos seguidos pola Consellería do Medio Rural para asignar aos concellos
reﬂectidos na Orde do 22 de marzo de 202 a cesión en propiedade de maquinaria de limpeza e
mantemento de camiños e estradas de titularidade municipal, así como para labores de xestión de
biomasa
50218

ı 13913 (11/PRE-003424)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación dos resultados dos programas de internacionalización desenvolvidos polo Igape e sobre a data prevista para a publicación do informe
ﬁnal do Plan estratéxico de Galicia 2015-2020
50222

ı 13919 (11/PRE-003425)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e Seco García, Martín
Sobre os incendios forestais producidos por queimas descontroladas durante o mes de marzo e a
primeira semana de abril de 2021, así como respecto da xestión do Goberno galego en relación
coa súa prevención e extinción
50224

ı 13932 (11/PRE-003426)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a xestión da Xunta de Galicia en relación coas dúbidas existentes respecto da autoría das
obras da exposición titulada Creacións máxicas de medidas exactas, Maruja Mallo e Luís Seoane en
Bos Aires (1936-1965), inaugurada en Lalín o 10 de xaneiro de 2010
50228
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ı 13937 (11/PRE-003427)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre a data estimada polo Goberno galego para a presentación do informe de avaliación ﬁnal do
Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020, así como as súas previsións para a elaboración,
aprobación e entrada en vigor do novo plan para o período 2021-2025
50231

ı 13952 (11/PRE-003428)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 3 máis

50010
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Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a continuidade da actividade de construción, reparación naval e do emprego no estaleiro San Enrique (antigo Vulcano), de Vigo
50234

ı 13956 (11/PRE-003429)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coas obras de rehabilitación do Museo Arqueolóxico
Provincial de Ourense
50239

ı 13962 (11/PRE-003430)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para resolver os prexuízos ocasionados ao alumnado
do ensino público obrigatorio do rural polo novo transporte integrado
50243

ı 13966 (11/PRE-003431)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o contido dos proxectos remitidos pola Consellería de Política Social ao Goberno central para
optar aos fondos europeos Next Generation
50246

ı 13971 (11/PRE-003432)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a xestión da Consellería de Cultura, Educación e Universidade en relación coas dúbidas existentes respecto da autoría das obras da exposición titulada Creacións máxicas de medidas exactas, Maruja
Mallo e Luís Seoane en Bos Aires (1936-1965), inaugurada en Lalín o 10 de xaneiro de 2010
50249

ı 13977 (11/PRE-003433)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a situación da factoría de Repsol na Coruña e as actuacións previstas polo Goberno galego
para evitar a aplicación do ERTE anunciado pola empresa
50253

CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
Verificación:
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ı 13984 (11/PRE-003434)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a situación de Gabadi, na comarca de Ferrol, e as medidas previstas polo Goberno galego
para evitar os abusos das empresas durante a negociación dos expedientes de regulación de
emprego
50257

ı 13990 (11/PRE-003435)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para convocar para o ano 2021 en réxime de concorrencia
non competitiva as subvencións destinadas á creación ou mellora de infraestruturas nos concellos
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de Galicia con poboación inferior a 20.000 habitantes, así como os datos referidos ás solicitudes
presentadas
50260

ı 13992 (11/PRE-003436)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre a xestión da Xunta de Galicia en relación coa vixencia da declaración de impacto ambiental
do proxecto de alongamento da Vía ártabra e a súa afección á zona húmida da Gándara
50262

1.4.4.4. Preguntas de iniciativa popular
Admisión a trámite e publicación

ı 13527 (11/PDC-000015)

CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pregunta de iniciativa popular sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno
central da modiﬁcación do Real decreto lei 5/2021, do 12 de marzo, para inserir como beneﬁciarios das
axudas a todas aquelas empresas e autónomos que acrediten unha baixada da facturación de máis
dun 30 % en relación co ano 2019, como consecuencia da pandemia
50265
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 12 de abril de 2021, adoptou os seguintes acordos:

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

Admisión a trámite polo procedemento de urxencia, asignación a comisión e publicación
- 14024 (11/POC-002323)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o programa Land Rober emitido pola TVG o día 8 de abril de 2021.
Comisión Permanente non Lexislativa de Control da Corporación da RTVG

Admisión a trámite, asignación a comisión e publicación
- 13747 (11/POC-002283)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade dun gran pacto galego pola industria
co obxectivo de reactivar a economía e modernizar o modelo produtivo cara á transición ecolóxica
e a transformación dixital
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 13752 (11/POC-002284)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desenvolvemento dalgunha iniciativa para o
recoñecemento e posta en valor do monumento aos mártires de Carral, desta localidade da provincia da Coruña, así como respecto da asunción do compromiso de incoar o expediente para a
súa declaración como ben de interese cultural
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 13755 (11/POC-002285)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a información que ofrece o visor de aproveitamentos forestais respecto do patrimonio arqueolóxico para garantir a súa seguridade e protección
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 13764 (11/POC-002286)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
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Sobre a composición do Comité Asesor Sociosanitario, os avances existentes en canto ao novo modelo residencial e o investimento adicional necesario para ese ﬁn
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13766 (11/POC-002287)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e Rodil Fernández, Olalla
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación de prazas públicas residenciais para
maiores na XI lexislatura, así como do incremento do número delas e da construción ou creación
de novas residencias públicas na comarca da Barbanza
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13780 (11/POC-002288)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coas intervencións de aproveitamentos forestais
sobre bens do patrimonio arqueolóxico
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 13796 (11/POC-002290)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as obras executadas pola Xunta de Galicia no concello de Ourense e as xestións concretas realizadas ante o Goberno central para garantir a execución de infraestruturas ferroviarias e viarias
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 13812 (11/POC-002292)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación co uso de cans de asistencia para promover a autonomía persoal
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

- 13815 (11/POC-002293)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre os datos referidos á implantación, uso e eﬁcacia dos códigos QR para detectar novos gromos
de covid-19 e para controlar a capacidade dos locais de hostalaría
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 13820 (11/POC-002294)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da baixada das capturas de polbo nas costas de Galicia
no ano 2020 e das súas causas, as conclusións do estudo da Consellería do Mar ao respecto, así
como as medidas adoptadas e previstas para a recuperación desta especie
Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo
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- 13831 (11/POC-002295)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación co impacto da covid-19 no sector dos servizos das
festas de Galicia
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 13839 (11/POC-002296)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 3 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación co gromo de covid-19 rexistrado no Punto de Atención á Infancia de Sober
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13849 (11/POC-002297)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre as razóns do Goberno galego para manter o actual sistema de información á cidadanía respecto da situación da pandemia da covid-19 sen optar por sistemas máis dinámicos e amplos
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13855 (11/POC-002298)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa promoción da vacinación contra a covid-19
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
Verificación:
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- 13858 (11/POC-002299)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para mellorar a estación de tratamento de auga
potable de Ponte Carreira e as redes de abastecemento e saneamento do concello de Frades
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 13868 (11/POC-002300)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e Seco García, Martín
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da privatización pola Consellería do Medio Rural da
tramitación das solicitudes de cortas de aproveitamentos madeireiros e leñosos de uso doméstico,
así como respecto das medidas previstas en relación coa problemática xerada pola entrada en vigor
do Decreto 73/2020
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 13874 (11/POC-002301)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e Seco García, Martín
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Sobre a valoración que fai a Consellería do Medio Rural do impacto do artigo 53 da Lei 9/2021, de
simpliﬁcación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, nos montes veciñais
en man común
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 13876 (11/POC-002302)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre o grao de execución do Plan de banda larga de Galicia 2020 no concello de Viveiro
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 13886 (11/POC-002303)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre a xestión da Xunta de Galicia en relación co impacto para a agricultura e gandaría galegas da
actual aceleración da converxencia das rexións de pago básico da Política Agraria Común e da eventual continuidade da converxencia interna nos anos 2021 e 2022
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 13899 (11/POC-002304)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 3 máis
Sobre os criterios obxectivos seguidos pola Consellería do Medio Rural para asignar aos concellos reﬂectidos na Orde do 22 de marzo de 2021 a cesión en propiedade de maquinaria de limpeza e mantemento de camiños e estradas de titularidade municipal, así como para labores de xestión de biomasa
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
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- 13912 (11/POC-002305)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación dos resultados dos programas de internacionalización desenvolvidos polo Igape e sobre a data prevista para a publicación do informe
ﬁnal do Plan estratéxico de Galicia 2015-2020
Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos
- 13918 (11/POC-002306)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e Seco García, Martín
Sobre os incendios forestais producidos por queimas descontroladas durante o mes de marzo e a
primeira semana de abril de 2021, así como respecto da xestión do Goberno galego en relación
coa súa prevención e extinción
Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes
- 13931 (11/POC-002307)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
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Sobre a xestión da Xunta de Galicia en relación coas dúbidas existentes respecto da autoría das
obras da exposición titulada Creacións máxicas de medidas exactas, Maruja Mallo e Luís Seoane en
Bos Aires (1936-1965), inaugurada en Lalín o 10 de xaneiro de 2010
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 13936 (11/POC-002308)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre a data estimada polo Goberno galego para a presentación do informe de avaliación ﬁnal do
Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020, así como as súas previsións para a elaboración,
aprobación e entrada en vigor do novo plan para o período 2021-2025
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos
- 13951 (11/POC-002309)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 3 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a continuidade da actividade de
construción, reparación naval e do emprego no estaleiro San Enrique (antigo Vulcano), de Vigo
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 13955 (11/POC-002310)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coas obras de rehabilitación do Museo Arqueolóxico
Provincial de Ourense
Comisión 4ª, Educación e Cultura
- 13961 (11/POC-002311)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para resolver os prexuízos ocasionados ao alumnado
do ensino público obrigatorio do rural polo novo transporte integrado
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 13965 (11/POC-002312)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o contido dos proxectos remitidos pola Consellería de Política Social ao Goberno central para
optar aos fondos europeos Next Generation
Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego
- 13970 (11/POC-002313)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a xestión da Consellería de Cultura, Educación e Universidade en relación coas dúbidas existentes respecto da autoría das obras da exposición titulada Creacións máxicas de medidas exactas,
Maruja Mallo e Luís Seoane en Bos Aires (1936-1965), inaugurada en Lalín o 10 de xaneiro de 2010
Comisión 4ª, Educación e Cultura
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- 13976 (11/POC-002314)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a situación da factoría de Repsol na Coruña e as actuacións previstas polo Goberno galego
para evitar a aplicación do ERTE anunciado pola empresa
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 13986 (11/POC-002315)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a situación de Gabadi na comarca de Ferrol e as medidas previstas polo Goberno galego para
evitar os abusos das empresas durante a negociación dos expedientes de regulación de emprego
Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo
- 13987 (11/POC-002316)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para convocar para o ano 2021 en réxime de concorrencia non
competitiva as subvencións destinadas á creación ou mellora de infraestruturas nos concellos de Galicia
con poboación inferior a 20.000 habitantes, así como os datos referidos ás solicitudes presentadas
Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior
- 13991 (11/POC-002317)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre a xestión da Xunta de Galicia en relación coa vixencia da declaración de impacto ambiental
do proxecto de alongamento da Vía ártabra e a súa afección á zona húmida da Gándara
Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos

Admisión da corrección, asignación a unha comisión e publicación do acordo

CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
Verificación:
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- 9261 (11/POC-001712)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre os estudos ou informes nos que se basea o Goberno galego para cuantiﬁcar a transferencia
orzamentaria ao Concello de Santiago de Compostela destinada a sufragar os gastos ocasionados
pola condición de capital de Galicia, así como sobre a súa opinión respecto da necesidade de incrementar a súa achega nos vindeiros orzamentos
BOPG nº 89, do 04.02.2021
A Mesa admite a corrección e acorda a reasignación, solicitada no doc. núm. 14128, á Comisión 3ª,
Economía, Facenda e Orzamentos.
- 6293 (11/POC-002174)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana
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Sobre copia dos informes de impacto ambiental e de patrimonio do proxecto da Línea Aérea de
Transporte de Energía Eléctrica kV Lousame-Tibo
BOPG nº 112, do 17.03.2021
A Mesa admite a corrección e acorda a reasignación, solicitada no doc. núm. 14134, á Comisión 4ª,
Educación e Cultura.

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

- 13749 (11/PRE-003403)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Seco García, Martín e Gallego Sanromán, María Leticia
Sobre a opinión da Xunta de Galicia respecto da necesidade dun gran pacto galego pola industria
co obxectivo de reactivar a economía e modernizar o modelo produtivo cara á transición ecolóxica
e a transformación dixital
- 13753 (11/PRE-003404)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre as previsións do Goberno galego respecto do desenvolvemento dalgunha iniciativa para o
recoñecemento e posta en valor do monumento aos mártires de Carral, desta localidade da provincia da Coruña, así como respecto da asunción do compromiso de incoar o expediente para a
súa declaración como ben de interese cultural
- 13756 (11/PRE-003405)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a información que ofrece o visor de aproveitamentos forestais respecto do patrimonio arqueolóxico para garantir a súa seguridade e protección
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- 13765 (11/PRE-003406)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Ortega Otero, Marina e Torrado Quintela, Julio
Sobre a composición do Comité Asesor Sociosanitario, os avances existentes en canto ao novo modelo residencial e o investimento adicional necesario para ese ﬁn
- 13767 (11/PRE-003407)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e Rodil Fernández, Olalla
Sobre as previsións do Goberno galego respecto da dotación de prazas públicas residenciais para
maiores na XI lexislatura, así como do incremento do número delas e da construción ou creación
de novas residencias públicas na comarca da Barbanza
- 13781 (11/PRE-003408)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
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Sobre a xestión do Goberno galego en relación coas intervencións de aproveitamentos forestais
sobre bens do patrimonio arqueolóxico
- 13789 (11/PRE-003409)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en materia lingüística no ensino
- 13797 (11/PRE-003410)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 2 máis
Sobre as obras executadas pola Xunta de Galicia no concello de Ourense e as xestións concretas realizadas ante o Goberno central para garantir a execución de infraestruturas ferroviarias e viarias
- 13813 (11/PRE-003411)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Castro Rey, Paloma e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación co uso de cans de asistencia para promover a autonomía persoal
- 13817 (11/PRE-003412)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Gallego Sanromán, María Leticia e Seco García, Martín
Sobre os datos referidos á implantación, uso e eﬁcacia dos códigos QR para detectar novos gromos
de covid-19 e para controlar a capacidade dos locais de hostalaría
- 13819 (11/PRE-003413)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez Fernández, Rosana e 2 máis
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da baixada das capturas de polbo nas costas de Galicia
no ano 2020 e das súas causas, as conclusións do estudo da Consellería do Mar ao respecto, así
como as medidas adoptadas e previstas para a recuperación desta especie
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- 13829 (11/PRE-003414)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Pérez López, Daniel e 2 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación co impacto da covid-19 no sector dos servizos das
festas de Galicia
- 13840 (11/PRE-003415)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 3 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación co gromo de covid-19 rexistrado no Punto de Atención á Infancia de Sober
- 13850 (11/PRE-003416)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
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Sobre as razóns do Goberno galego para manter o actual sistema de información á cidadanía respecto da situación da pandemia da covid-19 sen optar por sistemas máis dinámicos e amplos
- 13856 (11/PRE-003417)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Torrado Quintela, Julio e Ortega Otero, Marina
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coa promoción da vacinación contra a covid-19
- 13859 (11/PRE-003418)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 4 máis
Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para mellorar a estación de tratamento de auga
potable de Ponte Carreira e as redes de abastecemento e saneamento do concello de Frades
- 13869 (11/PRE-003419)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e Seco García, Martín
Sobre a valoración que fai o Goberno galego da privatización pola Consellería do Medio Rural da
tramitación das solicitudes de cortas de aproveitamentos madeireiros e leñosos de uso doméstico,
así como respecto das medidas previstas en relación coa problemática xerada pola entrada en vigor
do Decreto 73/2020
- 13875 (11/PRE-003420)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e Seco García, Martín
Sobre a valoración que fai a Consellería do Medio Rural do impacto do artigo 53 da Lei 9/2021, de
simpliﬁcación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, nos montes veciñais
en man común
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- 13877 (11/PRE-003421)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e 2 máis
Sobre o grao de execución do Plan de banda larga de Galicia 2020 no concello de Viveiro
- 13887 (11/PRE-003422)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Aira Díaz, María del Carmen e 2 máis
Sobre a xestión da Xunta de Galicia en relación co impacto para a agricultura e gandaría galegas da
actual aceleración da converxencia das rexións de pago básico da Política Agraria Común e da eventual continuidade da converxencia interna nos anos 2021 e 2022
- 13900 (11/PRE-003423)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e 3 máis
Sobre os criterios obxectivos seguidos pola Consellería do Medio Rural para asignar aos concellos
reﬂectidos na Orde do 22 de marzo de 202 a cesión en propiedade de maquinaria de limpeza e
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mantemento de camiños e estradas de titularidade municipal, así como para labores de xestión de
biomasa
- 13913 (11/PRE-003424)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e Francisco Rivera, Juan Carlos
Sobre a realización polo Goberno galego dalgunha avaliación dos resultados dos programas de internacionalización desenvolvidos polo Igape e sobre a data prevista para a publicación do informe
ﬁnal do Plan estratéxico de Galicia 2015-2020
- 13919 (11/PRE-003425)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Dacosta, María del Carmen e Seco García, Martín
Sobre os incendios forestais producidos por queimas descontroladas durante o mes de marzo e a
primeira semana de abril de 2021, así como respecto da xestión do Goberno galego en relación
coa súa prevención e extinción
- 13932 (11/PRE-003426)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e Álvarez Martínez, Luis Manuel
Sobre a xestión da Xunta de Galicia en relación coas dúbidas existentes respecto da autoría das
obras da exposición titulada Creacións máxicas de medidas exactas, Maruja Mallo e Luís Seoane en
Bos Aires (1936-1965), inaugurada en Lalín o 10 de xaneiro de 2010
- 13937 (11/PRE-003427)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Gómez, Alexandra e 2 máis
Sobre a data estimada polo Goberno galego para a presentación do informe de avaliación ﬁnal do
Plan de seguridade viaria de Galicia 2016-2020, así como as súas previsións para a elaboración,
aprobación e entrada en vigor do novo plan para o período 2021-2025
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- 13952 (11/PRE-003428)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
González Iglesias, María do Carme e 3 máis
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego para garantir a continuidade da actividade de
construción, reparación naval e do emprego no estaleiro San Enrique (antigo Vulcano), de Vigo
- 13956 (11/PRE-003429)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago e 3 máis
Sobre a xestión do Goberno galego en relación coas obras de rehabilitación do Museo Arqueolóxico
Provincial de Ourense
- 13962 (11/PRE-003430)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rivas Cruz, Xosé Luís e 2 máis
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Sobre o prazo previsto polo Goberno galego para resolver os prexuízos ocasionados ao alumnado
do ensino público obrigatorio do rural polo novo transporte integrado
- 13966 (11/PRE-003431)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Rodil Fernández, Olalla e 2 máis
Sobre o contido dos proxectos remitidos pola Consellería de Política Social ao Goberno central para
optar aos fondos europeos Next Generation
- 13971 (11/PRE-003432)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Queixas Zas, Mercedes e 2 máis
Sobre a xestión da Consellería de Cultura, Educación e Universidade en relación coas dúbidas existentes respecto da autoría das obras da exposición titulada Creacións máxicas de medidas exactas,
Maruja Mallo e Luís Seoane en Bos Aires (1936-1965), inaugurada en Lalín o 10 de xaneiro de 2010
- 13977 (11/PRE-003433)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a situación da factoría de Repsol na Coruña e as actuacións previstas polo Goberno galego
para evitar a aplicación do ERTE anunciado pola empresa
- 13984 (11/PRE-003434)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Fernández Alfonzo, Ramón e 2 máis
Sobre a situación de Gabadi, na comarca de Ferrol, e as medidas previstas polo Goberno galego
para evitar os abusos das empresas durante a negociación dos expedientes de regulación de
emprego
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- 13990 (11/PRE-003435)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e 2 máis
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para convocar para o ano 2021 en réxime de concorrencia
non competitiva as subvencións destinadas á creación ou mellora de infraestruturas nos concellos
de Galicia con poboación inferior a 20.000 habitantes, así como os datos referidos ás solicitudes
presentadas
- 13992 (11/PRE-003436)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo e 2 máis
Sobre a xestión da Xunta de Galicia en relación coa vixencia da declaración de impacto ambiental
do proxecto de alongamento da Vía ártabra e a súa afección á zona húmida da Gándara
Santiago de Compostela, 13 de abril de 2021
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 30 de marzo de 2021, adoptou os seguintes acordos:

1.4.4.4. Preguntas de iniciativa popular
Admisión a trámite e publicación

- 13527 (11/PDC-000015)
Pregunta de iniciativa popular sobre as previsións do Goberno galego respecto da demanda ao Goberno central da modiﬁcación do Real decreto lei 5/2021, do 12 de marzo, para inserir como beneﬁciarios das axudas a todas aquelas empresas e autónomos que acrediten unha baixada da
facturación de máis dun 30 % en relación co ano 2019, como consecuencia da pandemia
A Mesa acorda:
1º. A admisión a trámite e cualiﬁcación como pregunta de iniciativa popular.
2º. A súa publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia.
3º. De conformidade co previsto no Regulamento do Parlamento e no artigo 17 apartado terceiro
da Lei 7/ 2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento
de Galicia, os deputados e deputadas poden asumir como propias e convertelas en preguntas con
resposta escrita ou oral no prazo de 15 días hábiles, incluídos os sábados, a partir do día seguinte
á publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia. Así, a través do rexistro electrónico, aberto
as 24 horas do día, poderá producirse a asunción só a partir das 00.00 horas de inicio do día seguinte á publicación no Boletín Oﬁcial do Parlamento de Galicia. Tal e como prevé o artigo citado, de
seren varios os deputados ou deputadas que manifesten a súa asunción, será asignada a pregunta
ao primeiro que o solicite.
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Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2021
Diego Calvo Pouso
Vicepresidente 1º
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, María González Albert e Alexandra Fernández
Gómez, deputadas do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao
abeiro do disposto nos artigos 98 e 156 do Regulamento da Cámara, presentan a
seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión de control da CRTVG polo
trámite de urxencia, relativa ao programa Land Rober emitido o 8 de abril de 2021

Xustificación da urxencia
A urxencia vén motivada pola gravidade do acontecido no programa Land Rober
emitido o 8 de abril de 2021 e a indignación social que produciu.

Exposición de motivos
Redactamos esta batería de preguntas após sermos alertadas por múltiples canles
e persoas do acontecido no programa Land Rober emitido pola TVG o 8 de abril de
2021 e logo de visionar as imaxes.
O 8 de abril a TVG emitiu, como cada xoves, o programa Land Rober, Nel
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participou un home que, despois de lle escribir a través das redes sociais ao presentador,
acudiu ao plató para –segundo el mesmo relatou-- sorprender a súa exparella e pedirlle
matrimonio.
O programa accedeu ás súas demandas e fixo partícipe á muller, que se atopaba
entre o público. “Deseguida imos saber se a exmoza de RAÚL lle dá unha segunda
oportunidade!”, rezaba o rótulo do programa.
1
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gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

A muller explicou que esa persoa, coa que mantivo unha relación, a controlaba.
Fíxoo chorando absolutamente exposta ante as preguntas de presentador e
colaboradoras/es.
O encontro non chegou a producirse toda vez que o home estaba noutra sala.
“Nós non sabíamos nada, el chamounos con toda a súa historia de que estaba
enamorado, de que quería volver contigo, de que metera a pata, que quería meter
perdón, nós dicímoscho a ti, é un atraco porque entendemos que é un atraco pero tamén,
esta torpeza nosa que acabamos de cometer axuda a que expliques unha cousa que hoxe,
por desgraza, está pasando moito. Vaia unha cousa por outra”, dixo o condutor do
programa despois de que, tamén, a convidada da noite afirmase que ese testemuño “vale
máis que calquera campaña”.
Para o BNG o acontecido non pode pasar como unha anécdota e esixe
responsabilidade mais tamén unha profunda reflexión sobre o tipo de programación que
se difunde nos medios públicos e o contido desta. Lembremos que non é a primeira
ocasión en que este programa en concreto foi duramente criticado pola banalización da
violencia (“É peor pegarlle a unha vella”) ou a imaxe estereotipada que transmite
revestida de show.
Todos os medios de comunicación, sen excepción, teñen unha responsabilidade
social e profesional que debe rexer cada unha das decisións que neles se toman. Porén,
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os medios de comunicación públicos posúen unha responsabilidade aínda maior.
Desde o Bloque Nacionalista Galego pedimos, esiximos, unha desculpa pública
e unha rectificación inmediata por parte do programa e, por suposto, por parte da
CRTVG que é, malia tratarse de programación externa, a responsable última de todo o
que acontece nas súas canles.

2
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Cremos, con absoluta franqueza e honestidade, que o acontecido deriva dunha
visión da televisión e do entretemento que fica moi lonxe do que debe imperar nun
medio de comunicación público e que este feito debería inspirar unha profunda
reflexión interna sobre a necesidade de mudar determinados contidos da programación
que están a situar a TVG nesa dinámica de mediasetización televisiva tremendamente
daniña para o conxunto da sociedade e dos medios de comunicación.

Por todo o exposto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión de control da CRTVG polo trámite de urxencia:
- Que valoración fai a CRTVG do acontecido no programa Land Rober do 8 de
abril?
- Pediu algún tipo de explicación a Corporación ao programa?
- Cre a CRTVG que é admisible?
- Vai adoptar algunha medida ou decisión ao respecto?
- De ser así, cal?
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Santiago de Compostela, 9 de abril de 2021

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
María González Albert
Alexandra Fernández Gómez
Deputadas do G.P. do BNG
3
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Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 09/04/2021 13:41:56

Alexandra Fernández Gómez na data 09/04/2021 13:42:00
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María González Albert na data 09/04/2021 13:42:09
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Á Mesa do Parlamento

Martín Seco García e Leticia Gallego Sanromán, 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 na Comisión 6ª.
O balance da política industrial do Goberno galego nos últimos 12 anos é
claramente negativo. Galicia perde peso no conxunto da industria española, tanto
en termos de volume de produción, como en termos de emprego. A análise do
Valor Engadido Bruto das industrias extractivas, manufactureiras e enerxía,
mostran un descenso continuado do seu peso no VEB total, polo menos, ata o
ano 2017 para o que existen estatísticas, cunha perda de peso en torno ao 0,2 %
anual.
A lexislatura pasada, o Índice de Produción Industrial (IPI) diminuíu un 2,5 % en
Galicia fronte ao 0,4 % no conxunto de España. E no 2019, foi especialmente
desfavorable, o IPI en Galicia diminuíu un 5,6 %, mentres en España aumentou
un 0,7 %.
En termos de emprego, dende que Feijóo goberna a Xunta de Galicia, o emprego
industrial diminuíu en Galicia un 11,1 % (de 208.400 a 185.100 ocupados),
mentres que en España o fixo nun 3,9 % (de 2.930.660 a 2.815.800). Así o
emprego industrial galego era en 2009 o 7,1 % do conxunto de España e baixou
en 2019 ao 6,6 %. Desta forma, a proporción de emprego que representa o sector
industrial no conxunto dos ocupados galegos reduciuse dende o ano 2009 ao
2019 en 1,1 puntos porcentual (do 17,8 % en 2009 ao 16,7 % en 2019).
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A política industrial da Xunta de Galicia nestes derradeiros dez anos foi o mellor
exemplo da publicidade e propaganda como eixes da acción de goberno, tratando
de aproveitar os éxitos que existiron no tecido industrial galego para vendelos
como propios, mentres que ante os problemas sempre existía algún responsable
externo, que cando non gobernaba o Partido Popular, era sobre todo o Goberno
de España.
Esta campaña publicitaria permanente reforzouse cunha batería de textos
lexislativos que permitían facer roldas de prensa, pero non aportaban nada ao
reforzo do tecido industrial de Galicia, sen instrumentar os programas de
innovación, programas de internacionalización e programas de mellora da
competitividade industrial, que eran contemplados normativamente.
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Probablemente, o mellor exemplo da incapacidade do Goberno de Feijóo de
plasmar en accións concretas a súa produción lexislativa en materia industrial é a
Lei 4/2010, do 23 de xuño, de fomento do sector naval de Galicia, norma con
moito de declarativa, pero con escasa (ou nula) incidencia real no sector dende a
súa aprobación.
A aprobación deste plan director da industria de Galicia correspóndelle ao
Consello da Xunta de Galicia, o cal xa o 13 de maio de 2015 aprobou a “Axenda
da Competitividade Galicia – Industria 4.0”, como “un dos eixos fundamentais
de desenvolvemento da súa política económica co obxectivo de fixar tecido
industrial en Galicia consolidando o crecemento”. As dúas metas principais da
axenda ata o 2020 eran o crecemento do sector industrial ata significar un 20 %
do PIB galego, e a creación de 50.000 novos postos de traballo na industria,
obxectivos totalmente incumpridos.
Doutra banda, o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) debería ser o
principal axente público co que conta a Xunta de Galicia para levar a cabo a súa
política industrial, sendo a súa xestión moi deficiente. De feito, o Igape está a
perder relevancia dende que Feijóo chegou ao goberno, cando sería necesaria
unha actitude moito máis activa. As súas partidas iniciais aparentemente
aumentan, pero son logo rebaixadas e a execución real de gasto no exercicio
previsto é moi baixo e claramente en declive. Así, no seu conxunto, dos 306
millóns de euros que tiña o Igape para o trienio 2016–2018, unicamente executou
160, pouco máis da metade; deixando sen xestionar practicamente outro tanto.
Esta situación é especialmente alarmante nos anos 2017 e 2018.
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Os elementos nucleares dunha política industrial alternativa están claramente
definidos. O ámbito institucional, o capital físico, chan industrial, transporte e
loxística, a financiamento, e o capital humano, organización, innovación,
internacionalización... Resulta evidente que cos datos do comezo podemos
afirmar que o modelo de actuación pública dos gobernos de Feijóo na actividade
industrial, en caso de que podamos aceptar que os ten, non funcionan.
É imprescindible avanzar cara a novas vías de actuación na política industrial,
especialmente, no contexto actual de fraxilidade crecente da economía
internacional, multiplicado coa chegada da pandemia do covid-19. Ademais da
incerteza do escenario económico internacional, temos as propias incertezas dos
elementos disruptivos do cambio tecnolóxico, que sen dúbida vai afondar na
necesidade de redefinir os mecanismos de actuación do ámbito público na
actividade industrial. A aparición de novas actividades e novas formas de
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produción, obriga ao ámbito público a reforzar esta transformación estrutural. O
elemento central deste novo escenario da produción industrial é o coñecemento
que tería que conducir a nosa economía cara a unha maior produtividade que
permitise á súa vez unha mobilidade no emprego que permitiría absorber os
empregos prescindibles no novo escenario.
Necesitamos unha política industrial que debe facer fronte ás necesidades
sectoriais e conxunturais da nosa industria nestes momentos de cambio. Desafíos
moi variados e diversos segundo o sector que se analice. Neste eido cabe
comentar especialmente os problemas que afectan á industria dun xeito
horizontal, é dicir, que inciden, en maior ou menor grao, en todas as ramas
industriais.

É imprescindible mellorar a eficiencia das políticas de I+D+i, de apoio ao
emprendemento, e do estímulo ao cambio organizativo e á modernización
tecnolóxica e de infraestruturas. É imprescindible un maior esforzo económico,
pero este ten que vir acompañado dos obxectivos de minimizar as barreiras ao
crecemento e de mellorar a produtividade do tecido industrial, non só dos
sectores industriais máis intensivos en coñecemento, senón tamén dos sectores
industriais maduros.
É preciso establecer unha política industrial realista e con visión de futuro, que
permita que Galicia teña a oportunidade de gañar o seu futuro no escenario da
Industria 4.0. E aínda máis nun contexto no que a ampliación da Unión Europea
e a crise trouxeron consigo o establecemento de facilidades para a
deslocalización de empresas galegas cara a outros territorios da Unión Europea.
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Necesitamos desenvolver unha Estratexia Galega de Modernización Industrial e
Competitividade que nos permita mellorar a nosa competitividade, tendo en
conta o noso contexto, no que estamos por debaixo da media europea en grandes
empresas, e temos un importante número de Pemes que precisan axuda.
Os escenarios de competencia son dous ben diferentes, fronte a aqueles territorios
con altas taxas de investimento en I+D+i, e con aqueles outros que teñen a
vantaxe de baixos custos laborais e medioambientais. Estratexias que teñen que
se definirs necesariamente nun acordo cos axentes económicos e sociais para que
sexan efectivas.
Unha nova política industrial é necesaria, en tanto este sector resulta estratéxico
pola súa capacidade de xerar postos de traballo, con mellores salarios, así como
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unha maior calidade e estabilidade no emprego. Un feito facilmente constatable
ao observar como as comunidades autónomas con maior peso da industria contan
á súa vez con menores taxas de desemprego e unha renda media máis elevada. A
dita reindustrialización debe ser complementada con medidas que impulsen a
transformación dixital, ademais da transición ecolóxica con xustiza social.
Agora ben, para un obxectivo tan ambicioso resulta imprescindible non só a
vontade do Goberno, senón tamén a participación de todos os axentes que
conforman a actividade industrial no noso país. É por iso polo que o PSdeGPSOE cre necesario, alcanzar un pacto galego pola Industria, acordado entre
todos os grupos parlamentarios, organizacións sindicais e empresariais, co fin de
dar certeza ao sector e favorecer a atracción de novos investimentos.
Agora, coa crise ocasionada pola Covid-19, este pacto galego pola industria é
máis necesario aínda se cabe. Así, o forte shock que producirá no curto prazo o
parón da actividade polas medidas de confinamento e o estado de alarma para
facer fronte á pandemia, seguiralle un posterior proceso de reconstrución
económica e social que permita recuperar canto antes a senda perdida coa
aparición do virus. Un proceso que necesitará do maior consenso social posible
para a súa mellor consecución, ao redor dun novo pacto para a reconstrución
económica e social. Este pacto de reconstrución será negociado no Parlamento de
Galicia. A procura do pacto entre diferentes ao redor desta comisión supón unha
oportunidade para incluír nos acordos entre os grupos da Cámara o necesario
pacto pola industria, acordado tamén cos axentes sociais, e que permita tanto a
rápida recuperación do sector, como tamén sentar as bases para unha nova
política industrial no noso país.
Por todo iso, o deputado e a deputada que asinan formulan a seguinte pregunta:
Cre o Goberno galego necesario un gran pacto galego pola industria, co
obxectivo de reactivar a economía e modernizar o modelo produtivo cara á
transición ecolóxica e á transformación dixital?
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Pazo do Parlamento, 31 de abril de 2021

Asinado dixitalmente por:
Martín Seco García na data 31/03/2021 18:03:01
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, en demanda da declaración como BIC do Monumento
aos Mártires de Carral.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Monumento aos Mártires de Carral, para alén de facer parte da identidade
desta pequena localidade coruñesa, representa unha páxina viva da historia colectiva
galega na súa procura da democracia e dunha maior autoorganización política como
pobo.
As orixes deste simbólico monumento sobre o que se ergue a dignidade
colectiva temos que o procurar no levantamento liberal progresista encabezado polo
coronel Miguel Solís que se proclamou en Lugo o 2 de abril contra o goberno Narváez,
causante e promotor dun recorte de dereitos e liberdades e dunha centralización
administrativa que provocou a revolta militar que contou con importante apoio social.
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Con Narváez, como presidente do Consello de Ministros, proclámase unha nova
Constitución en 1845 que substitúe a de 1837, máis progresista; redúcese a participación
electoral; recórtase a liberdade de expresión e imprenta e prodúcese unha
reorganización dos municipios e deputacións provinciais, poñendo fin á democracia
municipal.
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As tropas sublevadas contra o réxime foron derrotadas na batalla de Cacheiras,
nas proximidades de Santiago de Compostela, o 23 de abril de 1846.
Un suceso que deixou pegada imborrábel na memoria do país, o que fixo que
dez anos despois estes militares fosen homenaxeados e condecorados, aprobándose a
realización dun monumento na súa memoria en Santiago de Compostela, aínda que non
chegou a realizarse.
En 1904 a Liga Galega da Coruña, grupo político rexionalista e liberal,
vinculado ao polo intelectual rexionalista coñecido como “A Cova Céltica”, levantaría o
seu propio monumento en memoria dos que denominou “Mártires da Liberdade” en
Carral, na localidade onde foran fusilados despois dun xuízo rápido.
Os rexionalistas viron nos feitos de 1846 un referente simbólico da historia de
Galiza e nos mártires de 1846 un símbolo do inicio do galeguismo que se asentaría en
clave política no primeiro cuarto do século XX.
O monumento aos Mártires de Carral ten forma de cruz con saíntes contrafortes
na súa base, resalta o almofadillado, loce o escudo de Galiza, fíxose con sillares de
granito traído da aldea de Illó en Barro (Pontevedra) e foi deseñado polo arquitecto D.
Juán Álvarez Mendoza. Posteriormente rodeouse cun valado de ferro fundido, obra dos
Irmáns Seoane de Vilaboa.
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No mes de maio de 1917, ábrese outra subscrición popular para erguer un
mausoleo en honor dos mártires do levantamento de 1846 e colocar unha lápida cos
nomes dos fusilados no monumento erguido pola Liga Gallega en 1904.
Este acontecemento histórico deixou unha profunda pegada na literatura galega
decimonónica e ao longo do século XX.
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Asemade, segue a ser un lugar de recoñecemento anual por parte do pobo e de
colectivos culturais, así como un punto de encontro en irmandade para as comunidades
educativas de Carral e Cacheiras.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Valora o goberno a relevancia histórica do Monumento aos Mártires de Carral?
. Prevé algunha iniciativa de recoñecemento e posta en valor deste monumento
máis de 100 anos despois da súa inauguración por subscrición popular?
. Coñece o goberno as diferentes iniciativas de carácter social e popular que
anualmente manteñen viva a memoria e legado de dignidade que reivindica este
monumento?
. Comprométese o goberno a iniciar o expediente conducente a incoar como BIC
o Monumento aos Mártires de Carral?
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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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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre a información que ofrece o visor de
aproveitamentos forestais a respecto do patrimonio arqueolóxico para garantir a súa
seguridade e protección.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A altura de 2018 a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural tiña rexistrado
arredor de 20.000 entidades arqueolóxicas en Galiza (xacementos, achados,
referencias...), froito fundamentalmente de traballos de prospección arqueolóxica
levados a cabo na década dos oitenta e noventa do século pasado, momento no cal a
tecnoloxía de posicionamento xeográfico e a cartografía dispoñíbel non permitían situar
as entidades que se localizaban de forma precisa. Isto provocaba problemas á hora de
garantir a súa protección e inseguridade xurídica aos particulares, xa que non era
infrecuente que a situación do ben arqueolóxico se atopase fóra do ámbito delimitado no
instrumento de planeamento correspondente cando existía tal figura.
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A Disposición final décimo segunda da Lei 5/2017, de 19 de outubro, de
fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galiza, incorpora modificacións
na Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de Galiza, concretamente engádelle
unha nova disposición adicional, a décimo terceira, relativa á información xeolocalizada
dos xacementos arqueolóxicos, no que se establece que <<os distintos departamentos
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da Administración xeral da CCAA colaborarán coa dirección xeral competente en
materia de protección do patrimonio cultural para que, no prazo dun ano, se publique a
ferramenta xeográfica corporativa que incorpore a información xeolocalizada dos
xacementos

arqueolóxicos

identificados

ata

o

momento,

que

permita

ás

Administracións Públicas e ós operadores económicos unha planificación respectuosa
co patrimonio cultural de Galicia>>.
No mesmo senso, a Lei 5/2017 tamén modifica a Lei 7/2012, de 28 de xuño, de
montes de Galiza, incorporándolle a Disposición adicional sétima, relativa á
xeolocalización do espazos suxeitos a algún réxime de protección e dos ámbitos de
protección do dominio público, no que se establece que <<os distintos departamentos
da Administración xeral da CCAA colaborarán para que se publique no portal de
cortas privadas da consellería competente en materia de montes a información
xeolocalizada debidamente actualizada que permita coñecer cando os montes ou
terreos forestais forman parte de espazos suxeitos a algún réxime de protección do
dominio público, de forma que permita aos operadores económicos unha planificación
da xestión forestal respectuosa con ditos espazos>>.
Segundo o Instituto Galego de Estatística, no ano 2018 o 65% do territorio
galego era forestal, e segundo algunhas estimacións máis de 11.500 xacementos
arqueolóxicos atópanse en superficies forestais.
A isto é preciso sumarlle as previsións recollidas na Revisión do Plan Forestal
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de Galiza que prevé un incremento medio da superficie forestal arborada grazas á
repoboación da superficie forestal desarborada de 125.00 hectáreas; ademais,
transformaranse 55.000 hectáreas de masas mixtas en masas puras no horizonte de 20
anos.
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A estas cifras hailles que engadir as tarefas silvícolas que se efectúan en
superficies xa arboradas, o cal amosa uns parámetros e magnitudes de gran calado que
poden xerar o maior impacto sobre o patrimonio arqueolóxico da historia, e algúns dos
cales están saltando cun chorreo continuo nos medios de comunicación con constantes
desfeitas aos xacementos arqueolóxicos como consecuencia de aproveitamentos
forestais, plantacións, corta lumes, etc.
A actividade forestal de produción de madeira (eucaliptos e piñeiros,
esencialmente) é, xunto coa minería, unha das actividades máis agresoras co medio. Ben
é certo que estes impactos deberán ser identificados e minimizados grazas á introdución
de medidas protectoras e correctoras, para o cal é indispensable que os xacementos
arqueolóxicos estean ben situados.
Doutra banda, entre os anos 2018 e 2019, leváronse a cabo traballos de
xeolocalización de xacementos arqueolóxicos galegos coordinados pola Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural, da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, cun
importante esforzo económico que ascendeu a máis de un millón de euros.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
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. Están rematados todos os traballos contemplados na licitación do contrato de
<<Xeolocalización e delimitación dos xacementos arqueolóxicos que se coñecen na
CCAA de Galiza (25 lotes)>>? Comprobáronse os traballos de cara á correcta
xeolocalización da totalidade dos xacementos, ou hai erros evidentes?
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. A información obtida nos traballos de Prospección arqueolóxica para
xeolocalizar e delimitar os xacementos arqueolóxico que se coñecen na Comunidade
Autónoma de Galiza están incorporados ao visor de aproveitamentos forestais
(http://mapas.xunta.gal/visores/aproveitamentos/)? Pode garantir a Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural que a información aí existente sobre a localización dos xacementos
é absolutamente fiable e está completa?
. No proxecto de intervención arqueolóxica sinálase que <<durante os traballos
de campo deberá recollerse, ademais, información sobre aqueles bens que, polo seu
estado de conservación actual (estruturas á vista, perigo de destrución por erosión, etc.),
se considere que cumpriría realizar unha intervención arqueolóxica de documentación
e/ou tapado. Seleccionaranse unicamente aqueles con maior risco e interese>>; cantos
bens foron documentados e notificados que polo seu estado de conservación necesitan
unha intervención de documentación e/ou tapado? Asemade, cales son as medidas
adoptadas pola consellería en materia de patrimonio cultural para satisfacer estas
necesidades?
. De acordo coa Directiva europea Inspire, coa Lei 14/2010, de 5 de xuño, sobre
as infraestruturas e servizos de información xeográfica en España, ou no contemplado
nos artigos 21 a 23 da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, que
sinala como modalidade preferente da difusión da información pública en formatos
abertos que permitan á cidadanía a reutilización dos datos públicos, que previsión existe

CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
REXISTROdihsdQEjm2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

para que a localización e documentación básica sobre os bens arqueolóxicos
xeolocalizados sexa accesible en formatos interoperables de acordo con estándares
europeos?
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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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 05/04/2021 09:32:34

Daniel Castro García na data 05/04/2021 09:32:38
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Á Mesa do Parlamento
Marina Ortega Otero e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia e ao abeiro
do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara presentan ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª Sanidade,
Política Social e Emprego.
Galicia atópase no proceso de vacinación da pandemia da Covid-19. A
vacinación foi o feito determinante na contención do virus alá onde máis atacou,
nos centros de atención residencial.
A pandemia fixo visible a realidade do contexto de atención residencial para os
maiores, obrigando ás administracións competentes a un cambio de perspectiva
sobre o modelo residencial do futuro inmediato, para optimizar o modelo de
coidados para as persoas maiores.
Dende a Dirección Xeral de Atención Integral Sociosanitaria creouse un comité
asesor sociosanitario para avanzar no novo modelo de atención residencial. O 16
de marzo celebrouse o terceiro encontro do mesmo coa Consellería de Política
Social.
Tendo en conta a relevancia da cuestión a tratar, dende o Grupo Socialista
consideramos fundamental coñecer a composición do Comité Asesor, así como
unha maior participación do resto de forzas representativas da cidadanía galega.
Con elo, a finalidade será optimizar os coidados das persoas maiores cunha
perspectiva ampla.
Polo exposto, a deputada e deputado asinantes formulan as seguintes preguntas:
1.ª) Quen forma parte do Comité Asesor Sociosanitario?
2.ª) Que avances existen en canto ao novo modelo residencial?
3.ª) Que investimento económica adicional estímase será necesaria para o novo
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modelo residencial?
Pazo do Parlamento, 20 de marzo de 2021
Asdo.: Marina Ortega Otero
Julio Torrado Quintela
Deputada do G. P. dos Socialistas de Galicia
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández e Olalla Rodil Fernández, deputadas do Grupo
Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na
Comisión 5ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Segundo os datos do informe do Consello Económico e Social realizado pola
Universidade da Coruña, presentado no pasado mes de marzo e trasladado ao goberno
galego, o 66,5% das persoas dependentes en Galiza están sendo atendidas polos seus
familiares en exclusiva, sen ningunha axuda pública nin contratación de coidadores
externos.
O informe, que recolle datos a decembro de 2019, asegura que dos 120.000
dependentes existentes en Galiza, case 118.000 viven nos seus fogares e que na nosa
Comunidade, o sistema de dependencia só chega a dar cobertura ao 51% da poboación
beneficiaria total.
Segundo, pois, ese informe, podemos concluír que a atención ás persoas
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dependentes en Galiza dista moito aínda de ser a acaída, xa que nestes momentos
existen 3 prazas en centros residenciais por cada 100 persoas maiores de 65 anos, cando
a recomendación da Organización Mundial da Saúde para unha cobertura axeitada é de
5.
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Os obxectivos do goberno galego deben ser garantir que o 100% dos
dependentes podan optar a recursos públicos para cubrir as súas necesidades e, no
entanto, na actualidade a carencia de prazas públicas é evidente. Oito de cada 10 prazas
de residencias de maiores en Galiza son privadas e as listas de agarda para acceder a
unha praza pública en residencias está moi por riba do establecido.
A pandemia fixo aínda máis visíbel o que non se quería ver, un modelo
residencial privatizado e mercantilizado no que o dereito a unha vellez digna foi
convertido en obxecto de lucro e negocio e deixou de ser un dereito protexido.
A este panorama negativo no que está en xeral o noso país, non escapa
tampouco a situación da comarca da Barbanza, unha zona (Rianxo, Boiro, A Pobra do
Caramiñal e Ribeira) que, con preto de 67.000 habitantes, conta con case 15.000
maiores de 65 anos, dos que cerca de 5.000 teñen máis de 80 anos. Unha situación que
non mellora expectativas de cara aos vindeiros anos nos que se prevé, segundo distintos
informes, un medre moi significativo de persoas maiores de 65 anos.
O conxunto da comarca só conta cun centro residencial da terceira idade de
titularidade pública, o da Pobra do Caramiñal, con 48 prazas. Existen outras 130 prazas
en Ribeira repartidas (106 e 24) en dúas residencias de xestión privada.
Dende o ano 1986, data da posta en marcha da residencia da Pobra, na Barbanza
non aumentou a oferta pública, malia a aumentar a poboación maior e a lista de agarda
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para este servizo, en moitos casos de moito máis dun ano, tal e como vén poñendo de
manifesto o Consello de Contas en reiterados informes.
De feito, nos últimos anos houbo diversas mobilizacións na comarca
reivindicando unha maior dotación de prazas residenciais públicas e neste contexto
seguen a lembrarse aínda as declaracións do alcalde de Ribeira en varias ocasións a
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respecto de destinar o edificio municipal coñecido como “Hesta Kurva”, que costou ás
arcas municipais 100.000 euros no ano 2013, a unha residencia de maiores privada en
vez de apostar por unha pública.
Por outra banda, o programa electoral do Partido Popular para as últimas
eleccións autonómicas recolle “a creación de novas prazas nas zonas con maior
demanda detectada co horizonte de acadar no conxunto da lexislatura cerca de 2.000
novas prazas públicas”. E a Consellería de Política Social anunciou recentemente en
sede parlamentaria os traballos para definir un novo modelo de residencias, “cuxa
ubicación terá en conta factores como a poboación e a súa estrutura por idades”.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Tendo en conta a esperanza de vida dos galegos e galegas así como as
características demográficas de Galiza na actualidade e as expectativas para os vindeiros
anos, que previsións manexa o goberno galego a respecto da

dotación de prazas

residenciais públicas para maiores na presente lexislatura?
. Que valoración fai o goberno galego

do número de prazas residenciais

públicas na comarca da Barbanza?
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. Considera que a existencia dun só centro residencial público en toda a comarca
dende 1986 cumpre coas necesidades da súa poboación? De non ser así, vai aumentar o
número de prazas públicas na Barbanza nos vindeiros anos?
. Que previsións ten a Xunta de Galiza respecto da construción ou creación de
novas residencias públicas na comarca da Barbanza durante a actual lexislatura?
3
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. A día de hoxe, conta co ofrecemento de terreos e/ou edificios por parte dalgún
dos concellos da comarca? De ser así, que valoración fai dos mesmos?
. Ten constancia a día de hoxe a Xunta de Galiza da creación de novas
residencias privadas na comarca da Barbanza?

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Olalla Rodil Fern
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Rosana Pérez Fernández na data 05/04/2021 10:24:42
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre as medidas e recursos a disposición do Servizo de
Vixilancia e Inspección para o seguimento, control e supervisión das autorizacións de
intervencións sobre bens do patrimonio arqueolóxico relativas a aproveitamentos
forestais.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A actual estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia fixa como
órgano superior e de dirección a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural dependente da
Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Á vez, a DX de Patrimonio Cultural
está estruturada en dúas subdireccións xerais, unha de Conservación e Restauración de
Bens Culturais, e outra de Protección do Patrimonio Cultural. Formando parte desta
última atópase o Servizo de Vixilancia e Inspección a cuxo servizo correspóndenlle as
seguintes funcións:
a) Vixilancia sobre os bens de calquera natureza integrantes do patrimonio
CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
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cultural de Galicia, para a súa protección e conservación.
b) Tramitación dos procedementos sancionadores por infraccións da normativa
vixente en materia de protección do patrimonio cultural, e realización de
informes encamiñados a determinar e avaliar os danos producidos nel, así como
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a proposta á Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de adopción de medidas
cautelares.
c) Comprobación do cumprimento das normas, resolucións e ditames emanados
da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
d) Control do rexistro das transaccións realizadas polas persoas ou entidades
dedicadas ao comercio de bens integrantes do patrimonio cultural e do
cumprimento dos requisitos para o exercicio desta actividade.
e) Elaboración do plan anual de inspección.
f) Coordinación cos servizos das xefaturas territoriais competentes en materia
de inspección dos bens integrantes do patrimonio cultural de Galicia, en
relación coa instrución dos expedientes sancionadores e as actuacións
correspondentes á investigación, comprobación e comunicación sobre os feitos
obxecto de reclamacións ou denuncias sobre presuntas afectacións a aquel
patrimonio.
g) Calquera outra función análoga que lle sexa encomendada.
Segundo se fan eco distintos colectivos e medios de comunicación, o patrimonio
arqueolóxico está sufrindo desfeitas constantes como consecuencia de distintos
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aproveitamentos forestais madeireiros.
No ano 2018 rexistráronse en Galiza 107.705 declaracións responsables e
solicitudes de autorizacións para aproveitamentos en montes ou terreos de xestión
privada para un volume total de 9.716.425 metros cúbicos de madeira. No ano 2019, o
número de declaración responsables e solicitudes de autorización descendeu ata 93.921
(un 12,80% menos que o ano anterior), mentres que o volume de aproveitamento
2
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madeireiro declarado descendeu ata os 9.442.623 metros cúbicos (un 2,82% menos que
no ano precedente).
No ano 2018, as solicitudes de autorización con algunha ou varias afectacións
foron un 20,35% do total. No ano 2019, a pesar de que o número total de declaración
responsables e de solicitudes de autorización caeu no conxunto do país, as solicitudes
con algunha ou varias afectacións supuxeron neste ano un 27,65% do total das
solicitudes de autorización presentadas.
No 2018 a maior incidencia das afectacións, cun 54,59%, correspóndese á
afección de zona de policía de augas, seguida de estradas cun 20,83%. O Patrimonio
Cultural (sen contar o Camiño de Santiago) foi a terceira causa con 3.032 solicitudes de
autorización afectadas, é dicir, un 13,83% do total das solicitudes de autorización con
algún tipo de afectación (un 2,82% do total das solicitudes de autorización presentadas).
No ano 2019, o Patrimonio cultural foi de novo a terceira circunstancia que
afectou a un maior número de solicitudes de autorización. Rexistráronse un total de
4.456 solicitudes de autorización afectadas, é dicir, un 1.424 máis que no ano
precedente. Se ben neste ano o total de solicitudes de autorización con algunha ou varias
afectacións aumentou con respecto ao ano 2018, as solicitudes de autorización
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afectadas por patrimonio foron as que máis aumentaron cun 46,97%.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. Cales son as medidas e recursos, materiais e humanos, a disposición do Servizo
de Vixilancia e Inspección para o seguimento, control e supervisión das autorizacións
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de intervencións sobre bens do patrimonio arqueolóxico relativas a aproveitamentos
forestais? Cal é o número de inspeccións realizadas entre os anos 2018 e 2020 polo
citado servizo?
. Cal é o número de expedientes informativos e sancionadores abertos entre os
anos 2018 e 2020 relativos a agresións ao patrimonio arqueolóxico relacionados coa
actividade forestal?
. Cal é o número de expedientes sancionadores abertos pola DXPC en Galiza en
materia de infraccións do patrimonio cultural en cifras anuais desde o ano 2005 ata o
2020?
. O artigo 133.5 da Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de Galiza,
establece que os importes das multas impostas en concepto de sancións destinaranse á
investigación do patrimonio cultural de Galiza e a conservación, restauración e
valorización dos bens dos que sexa titular ou que xestione a CCAA. Cal é o importe
ingresado das multas impostas entre os anos 2018 e 2020, e cales son as actuacións de
conservación, restauración e valorización executadas, así como os xacementos
destinatarios de tales actuacións?
. Adoptouse algún tipo de medida específica no Plan anual de inspección 2018,
2019 ou 2020 para paliar o impacto dos aproveitamentos forestais no patrimonio
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arqueolóxico? Cales son os resultados xerais dos citados plans 2018-2020?

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021
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Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 05/04/2021 11:08:16

Daniel Castro García na data 05/04/2021 11:08:27
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Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 05/04/2021 11:08:40
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Noa Presas Bergantiños e Luis Bará Torres,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 1ª, sobre as obras da Xunta de Galiza no concello de
Ourense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos últimos anos o concello de Ourense ven padecendo unha importante,
drástica nalgúns casos, redución dos investimentos en obras e infraestruturas públicas o
que, unido as distintas crises sufridas, está a provocar un importante deterioro
económico e social. Xunto coa evidente repercusión económica, non compensada -antes
ao contrario- por un incremento dos investimentos privados, a cidadanía de Ourense
está a padecer unha perda considerable na calidade dos servizos públicos que recibe das
diferentes administracións públicas, así como unha progresiva degradación do espazo
urbano.
Así durante o primeiro trimestre do 2020 no que gobernaba o Concello de
Ourense o Partido Popular e Democracia Orensana a Entidade Local non licitou obra
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algunha, sin que a licitación dos meses posteriores compensase tal abandono A
situación é similar á vivida ano 2019 no que o investimento do goberno local foi apenas
superior ao millón de euros, situándose á cola de todas as capitais de provincia do
Estado, xunto con Palencia e Segovia.
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A práctica incomparencia do goberno local non foi compensada cun incremento
investidor doutras administracións pública, nin do goberno amigo da Xunta de Galiza,
nin do goberno do Estado, que tamén reduciu os proxectos previstos para Ourense que
por certo, seguen ser os mesmos nas últimas décadas, o que ven a acreditar o desleixo e
falla de interese con Ourense dos sucesivos gobernos do Estado.
Poren o problema dos investimentos públicos en Ourense non só é cuantitativo que claramente o é- senón tamén cualitativo, pois é notorio que algúns dos poucos
proxectos que se aproban e executar non dan solución ás necesidades existentes, non se
executan consonte ao previsto, non respostando, en moitos casos, ás urxencias e
prioridades da cidade de Ourense e a súa poboación.
Así, no ano 2018 investiuse máis dun millón e medio de euros no contrato
denominado Mellora da accesibilidade da OU-536, obviando un proxecto existente
dende hai anos que alén da facilitar a circulación e aumentar a seguridade viaria,
interviría para a integración e transformación urbana.
Na mesma liña e como xa temos denunciado estanse a executar as obras de
acondicionamento na rúa Marcelo Macías por máis de 1,7 M€ obviando o parecer dos
técnicos municipais que denuncian que as mesmas non se axustan ao proxecto, nin
respostan á finalidade que supostamente motivou o investimento de recursos públicos.
Algo moi similar ao realizado no edificio xudicial ao que se destinaron máis de 18 M€
sen unha correcta organización do espazo, das funcións que se ían desenrolar no
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mesmo, das condicións das persoas que traballan nel. A que a Xunta denominada
Estación de Autobuses de Ourense, a inacabada AG-31, ou as obras de acceso ao
polígono industrial de San Cibrao dende a A-52 que a pesares do investimento
realizado, non permiten conectar o referido parque industrial coa autovía das Rías Baixa
que, xa que logo, aínda non ten conexión áxil cos parques industriais de Ourense.
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Igualmente o traslado da pista de skate dende o pavillón dos Remedios á ao parque de O
Couto ou as obras de valoración da Ponte Romana.
Sen que nesta breve escolma podamos esquecer a existencia de proxectos
esenciais para o desenvolvemento de Ourense que levan décadas paralizados ou con
escasos e nada significativos avances, por parte dos sucesivos gobernos do Estado,
como é a conexión viaria entre Ourense e Lugo (A-56), con Valdeorras ou a integración
do AVE na cidade de Ourense que perpetúa a división entre bairros e cercea a necesaria
humanización e racionalización urbana da cidade.
En suma, a escasa obra pública executada en Ourense nos últimos anos non está
a impulsar o desenvolvemento económico e social da cidade, sendo evidentemente
ineficiente para a mellora da calidade de vida da cidadanía.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 1ª :
. Valora o Goberno Galego a posibilidade de recuperar o proxecto de
soterramento da vía OU-536 (Avda. Otero Pedraio), P.Q. 0+000 - 2+000 ou entende que
coa obra executada ve dar total satisfacción ás necesidades de integración urbana e de
seguridade viaria existentes?
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. Que actuacións realizou a Xunta de Galiza para certificar que a obra executada
na r/ Marcelo Macías de Ourense se corresponde co proxecto aprobado e licitado?
. Considera a Xunta de Galiza que a recentemente inaugurada Estación de
Autobuses de Ourense mellora a circulación viaria de Ourense, respondendo ás
demandas urbanas, sociais e cidadás de Ourense?
3
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. Durante o último mes que xestións concretas realizou a Xunta de Galiza co
Goberno do Estado para garantir a inmediata execución da denominada variante exterior
do AVE en Ourense, o sobre a conexión viaria das cidades de Ourense e Lugo, ou da
autovía entre a capital e a comarca ourensán de Valdeorras?

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 05/04/2021 13:34:21
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Noa Presas Bergantiños na data 05/04/2021 13:34:25

Xosé Luis Bará Torres na data 05/04/2021 13:34:31
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Á Mesa do Parlamento
Paloma Castro Rey, Marina Ortega Otero e Julio Torrado Quintela,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 5.ª, Sanidade, Política Social e Emprego.
A Lei galega 10/2003, do 26 de decembro, regula o dereito de acceso ao
entorno das persoas con discapacidade acompañadas de cans de asistencia.
Na actualidade, pasados case 18 anos, e necesario adaptar esta lei á normativa
vixente a nivel europeo e estatal, en concreto ao Real decreto lexislativo 1/2013,
do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei xeral sobre os
dereitos das persoas con discapacidade e a súa inclusión social, que cumpre o
mandato recollido na disposición derradeira segunda da Lei 26/2011, do 1 de
agosto, de adaptación normativa ao Convenio internacional sobre os dereitos das
persoas con discapacidade, xa que implica a consagración destes dereitos e a
obriga dos poderes públicos de garantir que o exercicio dos dereitos das persoas
con discapacidade é completo e efectivo, en de acordo co establecido no artigo
9.2 da Constitución.
Polo tanto esta lei precisa reformas para adaptala á nova normativa en extremos
como:
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1. Ampliación da aplicación desta lei non só ás persoas que a consecuencia da
súa discapacidade teña que ir acompañada dun can de asistencia, tamén para
outras persoas que precisen da utilización dun can de asistencia para promover a
súa autonomía persoal (cans de asistencia xubilados, a vítimas de
violencia de xénero) e necesidade de ampliar o dereito de acceso a outros
ámbitos, singularmente o laboral e os espazos privados de uso colectivo.
2. Necesidade dun desenvolvemento regulamentario que inclúa entre outros
extremos:
- O relativo ao procedemento de acreditación, rexistro e identificación oficial
dos cans de asistencia.
- Creación dun distintivo de identificación oficial coa fin de posibilitar o
exercicio do dereito de acceso ao entorno polas persoas adestradoras e
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educadoras de cachorros acompañados por estes cans durante o seu
adestramento, ou aos cans guía xa acreditados como tales.
Así mesmo e co fin de sensibilizar á cidadanía sobre a necesidade de garantir
accesibilidade a toda a poboación así como sobre a función que levan a cabo
estes cans, dende o Grupo Parlamentario Socialista, entendemos que sería
axeitado que pola Xunta de Galicia, se promocionen campañas informativas,
divulgativas e educativas relacionadas cos beneficios, dereitos e obrigas no
uso de cans de asistencia dirixidas á poboación en xeral, cun maior fincapé en
promover ese tipo de campañas para os centros de ensino ou sectores como
hostalería, comercio, transporte e servizos públicos.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Vai reformar o Goberno galego a Lei 10/2003, do 26 de decembro, sobre
o dereito de acceso ao entorno das persoas con discapacidade
acompañadas de cans de asistencia? Cando?
2. Vai a incluír nesta reforma os cans que prestan asistencia as persoas
maiores ou vítimas de violencia de xénero?
3. Cando ten previsto o Goberno ditar disposicións de desenvolvemento de
dita lei?
4. Vai abrir o Goberno un procedemento participativo de cara a ese
desenvolvemento? Cando?
5. Pensa o Goberno que a lei debería posibilitar o exercicio do dereito de
acceso ao entorno polas persoas adestradoras e educadoras de cachorros
acompañados por estes cans durante o seu adestramento?
6. Vai promover o Goberno campañas informativas, divulgativas e
educativas relacionadas cos beneficios, dereitos e obrigas no uso de cans
de asistencia dirixidas especialmente aos centros de ensino e a sectores
como hostalería, comercio, transporte e servizos públicos?
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7. Ten intención o Goberno de potenciar o Comité Consultivo para a
Protección Animal, regulado na lei 4/2017, do 3 de outubro, de
Protección e Benestar dos Animais de Compañía en Galicia, como órgano
de consulta e asesoramento con relación aos cans de asistencia?

Pazo do Parlamento, 5 de abril do 2021
Paloma Castro Rey
Marina Ortega Otero
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asdo.:
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Asinado dixitalmente por:
Paloma Castro Rey na data 05/04/2021 17:19:32
Marina Ortega Otero na data 05/04/2021 17:19:38
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Julio Torrado Quintela na data 05/04/2021 17:19:48
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán e Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 6.ª, Industria, Enerxía,
Comercio e Turismo.
A crise sanitaria derivada da Covid-19 leva aparellada unha crise económica e
unha crise social sen precedentes que van acompasadas das ondas de propagación
do virus que, por desgraza, seguirán azoutándonos ata que se consiga a
vacinación total da poboación.
A hostalaría é un dos sectores máis afectados, debido fundamentalmente á
redución de aforos e horarios, contención dos gastos por parte das familias, medo
ao contacto social e os peches perimetrais, así segundo os datos publicados polo
IGE no seu Informe sobre os indicadores de actividade, o indicador de actividade
do sector da hostalaría rexistrou unha caída no mes de decembro do 56,8 %
respecto do mesmo mes do ano anterior, sendo un dos sectores que experimenta a
maior caída, reducíndose paralelamente a cifra de negocio nun 47,9 % e cunha
perda do 13,5 % do persoal ocupado no sector, dúas décimas por riba do
conxunto do Estado.
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A desescalada trouxo consigo unha serie de novas medidas para a hostalería co
fin de lograr un servizo seguro. Ao control do número de persoas, a distancia
interpersoal e a limpeza únese esta vez o uso dun código QR para controlar a
capacidade. A implantación deste sistema por parte da Xunta de Galicia é
obrigatorio para os empresarios da hostalería.
Desde o 12 de marzo, despois de dar a Xunta de Galicia unha moratoria dunha
semana para a entrada en vigor desa norma, dadas as queixas sobre o mal
funcionamento da páxina oficial desde a que se debería descargar o material
gráfico, todos os establecementos de hostalería de Galicia están obrigados a
presentar un cartel da Xunta de Galicia que mostra a capacidade do local, tanto
na terraza como no interior, e no que aparece un código QR. Para que todos os
clientes que o decidan poidan rexistrar a súa presenza no establecemento. O
obrigatorio é que os bares, cafés e restaurantes presenten o código QR. Os
consumidores son os que poden escoller voluntariamente escanealo. O obxectivo
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é axudar a rastrexar a orixe dos casos de Covid-19 para cortar a cadea de
infeccións canto antes e controlar o aforo do local.
Nesta iniciativa da Xunta de Galicia non se tivo en conta a existencia de clientes
"non tecnolóxicos", que non utilizan este tipo de ferramentas no seu día a día.
Pasado un tempo da obrigatoriedade desta medida do código QR o Grupo
Parlamentario Socialista demanda datos actualizados do funcionamento desta
APP de uso obrigatorio para a hostalería. E así, deste xeito saber se esta medida
está funcionando para detectar novos gromos na nosa comunidade autónoma e
para controlar os aforos dos locais.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cantas empresas de hostalería teñen esta ferramenta do código QR
implantada no seu local?
2. Cantos clientes descargáronse esta aplicación do código QR nos locais de
hostalería?
3. Cantos gromos detectáronse a través do código QR nos locais de
hostalería?
4. Que nivel de eficacia está tendo esta aplicación do código QR para detectar
novos gromos e para controlar a capacidade dos locais?
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Pazo do Parlamento, 5 de abril do 2021
Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 05/04/2021 17:28:28
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Martín Seco García na data 05/04/2021 17:28:34
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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, relativa as medidas para a recuperación do polbo na
costa galega.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No pasado mes de outubro, o Grupo Parlamentar do BNG rexistraba unha serie
de iniciativas nas que trasladaba a grande preocupación de moitos mariñeiros galegos
após a nefasta campaña do polbo sufrida durante o pasado verán, no que case non se
chegou ao 10% das capturas dos últimos anos.
Pechado o ano 2020, a día de hoxe xa coñecemos a totalidade dos datos e estes
son máis que alarmantes: As vendas nas lonxas galegas diminuíron un 60%, a
facturación fíxoo nun 40% e das máis de dúas toneladas capturadas no 2019, apenas
unha foi capturada no 2020.
Na resposta escrita que a Consellería do Mar enviou a este Grupo no mes de
febreiro, asegúrase “estar a traballar en tres liñas fundamentais: 1.- Por parte das
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Federacións procederíase a manter xuntanzas para presentar propostas que xiren entorno
á revisión do plan (número de nasas, período de veda e control). 2.-Desde a Consellería
procedeuse a analizar as ferramentas legais que permitan establecer paralizacións
temporais e o reforzo do control. 3.-Desde a Consellería procedeuse a analizar as causas
na diminución das capturas de polvo á que asistimos este ano. Amais, tense realizado un
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estudo sobre o estado do recurso e un dos datos importantes reside en que o valor da
clase máis pequena de polbo capturado (<250g) é o máis alto de tódalas campañas
anteriores, e por iso hai que regular ata que medre e acade talla comercial …”.
Na exposición de motivos da resolución do 12 de maio de 2020, pola que se
aproba o Plan experimental para a xestión do polbo con nasa para a campaña 2020/21,
xa se recolle que o ciclo vital do polbo é de aproximadamente dous anos. O principal
período reprodutivo sucede na primavera, e como consecuencia disto a época de
recrutamento é na primavera-verán do ano seguinte.
Pois ben, estamos no mes de abril e nada en absoluto coñecemos dos plans da
Consellería: Descoñecemos as conclusións que se desprenderon do estudo realizado
sobre o estado do recurso e as medidas que se tomaron, tampouco sabemos que
regulacións se adoptaron, cales foron as propostas das Federacións e cales delas se
tiveron en conta.
Hai moi poucas datas o responsábel da Federación de Confrarías Galegas
declaraba publicamente que “se está a atopar moito desove nas nasas”. Unhas
afirmacións que chamaron moito a atención pois a experiencia amosa claramente que o
polbo non desova habitualmente nas nasas aínda que si o fai nos “cacharros” ou
“tarros”, que están expresamente prohibidos.
Dende hai anos na pesca do polbo en Galiza utilizouse, en xeral, a veda nos
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meses de maio e xuño como medida para protexer a reprodución da especie e contribuír
a que a súa explotación fose máis sustentábel, agás no ano 2020 no que a veda fíxose só
durante un mes, do 29 de maio ata o 1 de xullo.
Como dicimos, estamos en pleno mes de abril e aínda non se aprobou a veda
deste ano, veda que moitos mariñeiros da nosa costa lembran de ata 6 meses nalgúns
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momentos. De feito, a reunión que estaba fixada para mediados do mes marzo, onde
previsibelmente se estudaría a posibilidade de implantación de veda, foi suspendida
pola Consellería.
Da administración galega depende o 100% da xestión do recurso e o 100% da
normativa pola que se rexe a súa explotación e, no entanto, a revisión do Plan segue
pendente das medidas necesarias que eviten, por un lado, que os naseiros do polbo se
teñan que refuxiar xa noutras artes e especies e, por outro, que o polbo non acabe
sumándose á longa listaxe de especies con fortes restricións de capturas que traen
consigo graves consecuencias para miles de traballadores e traballadoras do mar.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
8ª:
1.- Que valoración fai o goberno galego da redución, e das súas causas, das
capturas de polbo nas costas galegas producida no ano 2020?
2.- Cales son as conclusións do estudo do estado do recurso levado a cabo pola
Consellería do Mar? Que medidas se tomaron e se van tomar ao respecto?
3.- Cales foron as propostas das Federacións de Confrarías galegas? Cales se
tiveron ou se van ter en conta?
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4.- Ten constancia a Consellería do Mar de que, tal e como declarou o
responsábel da Federación de Confrarías galegas, se está a producir nestes momentos
desove de polvo nas nasas? De ser así, ten datos de por que está a ocorrer, cando non é
o habitual nesa especie? Ten constancia da existencia de “cacharros” ou “tarros” nas
nosas costas? De ser así, que medidas está a tomar para vixiar a súa prohibición?
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5.- Entra dentro das previsións da Consellería do Mar facer unha revisión do
Plan experimental para a xestión do polbo? De ser así, en que datas?
6.- Segundo os estudos realizados pola Consellería do Mar, que duración debería
ter a veda do polbo este ano? No caso de ser superior a dous meses, estanse a estudar as
medidas compensatorias para os mariñeiros mentres dure a recuperación da especie?
7.- Cando prevé a Consellería levar a cabo a reunión coas Confrarías nas que se
poda decidir todos os aspectos que previsibelmente tería que recoller unha revisión do
Plan actual?

Santiago de Compostela, 5 de abril 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 05/04/2021 17:43:01

María do Carme González Iglesias na data 05/04/2021 17:43:14
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Daniel Castro García na data 05/04/2021 17:43:22
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Pérez López, Ramón Fernández Alfonzo e Carme González Iglesias,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 6ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O sector da verbena galega atópase nunha situación crítica. A aparición da
Covid-19 supuxo un absoluto parón para centos de pequenas empresas dependentes e
ligadas ás festas populares ou verbenas, debido ás restricións sanitarias impostas dende
o Estado e dende a Xunta de Galiza. Dende o día mesmo da declaración do estado de
alarma, todas aquelas pequenas empresas e autónomos que se adican principalmente ao
longo do ano a prestar servizos que fan posíbel a celebración de algo tan noso como son
as verbenas ou as festas populares, non puideron traballar.
Na execución destes eventos interveñen multitude de profesionais, como poden
ser empresas de pirotecnia, aluguer de carpas e xeradores, cantineiros, empresas de
montaxe de escenarios, técnicos de son, electricistas ou polbeiros, por nomear algúns
pero que en realidade son moitos máis: provedores, servizos de imprenta, servizos de
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comida, servizos de imprenta…
E todos eles fan posíbel a celebración de eventos cun selo nidiamente galego,
intimamente ligado á nosa cultura popular e cun forte impacto económico. As nosas
festas populares constitúen un reclamo turístico importante ao xerar sinerxías moi
positivas entre a propia cultura, a música ou a gastronomía e o turismo, creando unha
mestura de elementos moi atractivos para o visitante e identificadores do noso país.
1
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A situación destes profesionais viuse agravada polas especificidades do sector,
principalmente a estacionalidade e a temporalidade da actividade, que se estende de
abril a outubro. Polo que dende outubro de 2019, moitas destas empresas tiveron
facturación cero.
Na maior parte dos casos, tampouco puideron acceder as axudas articuladas polo
goberno galego até o de agora, precisamente polas súas particularidades. E o futuro non
se presenta moi alentador, atendendo á evolución da pandemia, ao ritmo de vacinación e
a necesaria recuperación da confianza por parte dos organizadores destes eventos e dos
propios concellos, reacios a permitir actividades deste tipo.
Polo que dende o sector ven moi difícil poder levar a cabo a súa actividade no
próximo verán.
Xa dende o mes de xullo do ano pasado intentaron que a Xunta de Galiza os
escoitase para poder buscar viabilidade ao sector, e malia que se mantiveron algunhas
reunións, o resultado das mesmas foi infructuoso, xerando malestar e un gran desánimo
entre os profesionais e empresas que se adican a realizar este tipo de eventos.
Nos contactos e xuntanzas mantidas con este grupo parlamentar, dende o sector
o que nos manifestan é a necesidade que se articulen axudas específicas, atendendo ás
súas particularidades. Pero sobre todo, o que manifestan é a seu desexo de traballar
cando a situación epidemiolóxica así o permita, cumprindo escrupulosamente con todas
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as normas sanitarias que se establezan (en pé de igualdade con moitísimos outros
sectores da nosa economía). E para poder traballar, demandan un protocolo sanitario
específico, consensuado coa Xunta. Pero para isto, precisan que a Xunta de Galiza os
escoite.
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A asimetría das consecuencias da pandemia fai imprescindíbel a adopción de
medidas asimétricas dende as administracións, atendendo ás particularidades dos
diferentes sectores. E o sector que engloba a profesionais e empresas de servizos das
festas galegas precisa desas medidas de xeito inmediato, para evitar desaparecer.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
Vai a Xunta de Galiza dar resposta á demanda do sector de servizos de festas e
manter de inmediato unha xuntanza para abordar o seu futuro?
Ten pensado a Xunta de Galiza articular axudas específicas para o sector, igual
que xa fixo con outros sectores coma o da hostalaría?
Considerou ou ten previsto o Goberno Galego a elaboración dun protocolo
sanitario específico para este sector, que lles permita desenrolar a súa actividade cando a
situación epidemiolóxica e as restricións sanitarias así o permitan, igual que acontece
con outros sectores?
No caso que no verán non sexa posíbel a celebración dos eventos para os que
prestan servizos este sector, ¿articulará a Xunta de Galiza un plan de rescate específico,
que conteña axudas directas?
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A Xunta de Galicia vai elaborar e implementar antes deste verán un plan de
rescate específico para os servizos de festas que inclúa axudas directas para garantir así
a pervivencia deste sector tan particular?
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Ten pensado a Xunta de Galicia manter unha xuntanza urxente coa Asociación
de Servizos de Festas?

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/04/2021 18:11:44

María do Carme González Iglesias na data 05/04/2021 18:11:47
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Daniel Pérez López na data 05/04/2021 18:11:53
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, 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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O día 1 do mes de febreiro produciuse un caso COVID no Punto de Atención á
Infancia de Sober. Istou motivou unha concatenación de feitos que levaron ás familias a
sentirse absolutamente desprotexidas, xa que foron elas as que lideraron o cumprimento
das medidas protocolarias para impedir a expansión do virus.
Ante as indicacións contraditorias, a ausencia de comunicación de resultados
negativos provocou a incertidume das familias e fixo que foran elas as que, chamando a
tódalas portas posibles, fixeran o seu propio seguimento, e as correccións oportunas
polos erros na aplicación dos protocolos.
Deste xeito, o 13 de febreiro cursaron queixa á Valedora do Pobo (que admitiu o
asunto a trámite) e á Dirección Xeral de Saúde Pública (que non contestaron a día de
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hoxe) pola falta de información, erros nos protocolos establecidos, falta de seguimento
dos casos e falta de resposta da Administración ante o que rematou converténdose nun
gromo COVID.
Todo isto sería inexplicable aínda sendo un caso illado, pero desgrazadamente
soa familiar e recorrente a descoordinación no seguimento dos casos.
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O SERGAS está enviando resultados de PCR a persoas que non a fixeron,
cambios de dirección nos protocolos, demasiadas persoas chamando aos positivos
repetitivamente, "protocolos" que non repiten PCR aos casos negativos, outros que si a
repiten, consideración dos casos negativos como casos illados do gromo, etc.
Así e todo, o máis grave é a desconsideración coa que as distintas
administracións trataron a estas familias, comezando polo Concello de Sober e
rematando pola ausencia de resposta de Saúde Pública e pasando por que hoxe en día o
centro segue sen figurar entre os centros que tiveron gromos de COVID.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. Considera o Goberno galego que estas familias contaron co apoio necesario
tanto sanitario como institucional?
. Parécelles excesivo que as distintas administracións, que coa súa
descoordinación provocaron unha incertidume certa ás familias, lles pidan desculpas?
. Por que segue sen figurar o centro de ensino de Sober no rexistro de centros
con casos COVID?
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. Non constata isto que seguimento de casos e o rastrexo dos contactos fai augas
e merece unha avaliación?
. Que medidas

e protocolos pensan implementar para que isto non volva

acontecer?
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Santiago de Compostela, 6 de abril de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

María del Carmen Aira Díaz na data 06/04/2021 09:55:30

María Montserrat Prado Cores na data 06/04/2021 09:55:37

Iria Carreira Pazos na data 06/04/2021 09:55:49

CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
REXISTROFSVOB9iDV4
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Olalla Rodil Fernández na data 06/04/2021 09:56:01
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
Dende o inicio da pandemia, en relación tanto aos contaxios e á súa distribución
como sobre os criterios sobre a toma de decisións, o goberno da Xunta de Galicia
ten amosado posicións variables e alterables sobre a vontade de ofrecer datos.
Todas elas evidenciaron, en termo xeral, a tentativa de reducir a información feita
pública, como así manifestou o propio presidente da Xunta de Galicia sobre os
datos por concellos sinalándoos como “perigosos”.
En todo caso, o avance da situación foi modulando esta cuestión por parte do
goberno de Galicia, que tivo que abrir certa parte de información sobre a
pandemia, aínda que non excesiva e con eivas e notorias deficiencias (positivos
fronte a casos activos, demoras, etc.).
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No caso da vacinación a situación resulta parecida, pois os datos ofrecidos non
son todos os posibles para a poboación xeral, e non son plenamente abertos para
consulta e descarga, como tampouco son coñecidos os motivos da non vacinación
(rexeitamento, contraindicación…) e non é sinxelo coñecelos por franxas
temporais. A existencia de ferramentas informáticas e de xestión de datos de
suficiente potencia son aportes para poder construír espazos de consulta, que
permitisen un maior dinamismo e maior claridade nos datos. Isto tamén facilitaría
a comprensión cidadá sobre a situación, e faría máis permeable a interacción
entre cidadanía e as institucións, importantísima nesta situación actual. Existen
comunidades autónomas que teñen tomado este camiño, como Asturias, que
comparte toda esta información a través dun portal moi activo e actualizado, que
é moi visitado e utilizado pola cidadanía, medios de comunicación e
investigadores/as que contribúen á mellora do coñecemento e das posibilidades
de loita contra a pandemia.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Por que o goberno da Xunta de Galicia mantén un sistema de información
limitado e circunscrito a un tipo de datos concretos sen optar por sistemas
máis dinámicos e amplos?
2. Coñece o goberno da Xunta de Galicia o sistema de control e acceso a
datos COVID que utiliza o Goberno de Asturias? Considera que é mellor
que o galego?
3. Cre o goberno da Xunta de Galicia que é positivo ampliar os datos
dispoñibles da loita contra a COVID tanto epidemiolóxicos como de
vacinación? De ser así, por que non o fai?
Pazo do Parlamento, 5 de abril do 2021
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 06/04/2021 12:57:19
Marina Ortega Otero na data 06/04/2021 12:57:30
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 5.ª, Sanidade, Política
Social e Emprego.
O proceso de vacinación é un dos grandes desafíos do sistema sanitario galego
que, dentro dun proxecto no conxunto de España e Europa, está afrontando a
realidade de combater a pandemia sanitaria a través da intervención da ciencia.
Os sistemas sanitarios públicos están traballando a reo para garantir o proceso de
vacinación nas condicións plenas de accesibilidade e gratuidade para toda a
cidadanía, o que pon a proba todo o funcionamento político e institucional para
ofrecer os mecanismos e instrumentos para o correcto desenvolvemento técnico
deste proceso.

CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
REXISTROn5dsOl4R19
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Dentro destas circunstancias, os problemas derivados das conductas das empresas
farmacéuticas, así como as dúbidas xurdidas entre parte da poboación europea
con motivo da interrupción da vacina de Astrazéneca, suxiren a necesidade de
fortalecer a vinculación entre cidadanía e o procedemento. Os datos oficiais
evidencian que a cidadanía vén amosando un alto grado de confianza nas vacinas,
a pesares de todo, mais apúntanse en diversos estudos que a medida que se os
grupos obxectivo vaian descendendo en idade e sexan máis xeralistas, este grado
pode diminuír. Aínda sendo moi amplo, é importante fortalecer os labores
pedagóxicos e de esforzo colectivo en convencer dunhas bondades e vantaxes da
vacinación, que os datos están dotando dunha robustez incontestable.
Superando mecanismos ou recursos non desexables nin recomendables como a
obrigatoriedade da vacina, que rexeitan case todos os países e a inmensa maioría
do persoal científico, hai outros procedementos que poden resultar útiles como
campañas masivas de información das bondades da vacinación, a través dos
medios de comunicación, da promoción de actos públicos e da vinculación de
persoeiros coñecidos que contribúan a difundir a mensaxe. Estes procesos están
amplamente contrastados como efectivos ante situacións semellantes nas que é
importante transmitir mensaxes de confirmación e confianza entre a poboación.
A pesares desta eficacia coñecida e contrastada, e de estar ante o un proceso tan
relevante e fundamental como a vacinación contra a Covid, non é coñecido
ningún esforzo extraordinario por parte do Goberno de Galicia na difusión e
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validación da vacinación, e a confianza no proceso desenvolvido polas
institucións.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Por que o Goberno de Galicia non ten sido máis ambicioso na promoción
da vacinación contra a Covid dada a importancia do proceso e a relevancia
evidente que ten?
2. Cre o Goberno de Galicia que existen métodos de promoción e
potenciación do compromiso coa vacinación contra a Covid mellores que a
obrigatoriedade de vacinarse?
3. É consciente o Goberno de Galicia da importancia de difundir e reafirmar a
confianza cidadá no proceso de vacinación contra a Covid?

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

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 06/04/2021 13:03:52
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Marina Ortega Otero na data 06/04/2021 13:03:59
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Á Mesa do Parlamento
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Pablo Arangüena Fernández, Paloma
Castro Rey, Luís Manuel Álvarez Martínez e Patricia Otero Rodríguez,
deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e
Servizos.
O 6 de agosto de 2020 o Grupo Municipal Socialista de Frades rexistrou a
solicitude dun Pleno extraordinario para tratar a problemática no subministro de
auga potable municipal como consecuencia das restricións no servizo municipal
de auga potable sufridas durante esa época.
O Pleno extraordinario do Concello de Frades desenvolveuse o 25 de agosto de
2020, no que se debateu a moción presentada polo Grupo Municipal Socialista
referente ás restricións no consumo de auga. O voceiro socialista expuxo as
deficiencias existentes na ETAP de Ponte Carreira, así como a necesidade da súa
ampliación, posto que a planta inicialmente foi construída para un menor número
de persoas usuarias, situación que foi afirmada polo propio alcalde nese mesmo
Pleno.
O Grupo Parlamentario do PSdeG-PSOE, a pedimento do Grupo Municipal do
PSdeG-PSOE de Frades, presentamos unha emenda aos orzamentos da Xunta de
Galicia para o ano 2021 na que solicitabamos a construción dunha nova ETAP
adaptada ás necesidades actuais do concello, que foi rexeitada polo Grupo
Parlamentario do Partido Popular, grupo maioritario da Cámara, impedindo que
fose atendida esta obra necesaria para o desenvolvemento normal na vida dun
concello rural como Frades.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. O Goberno galego vai acometer as obras necesarias para a mellora da
ETAP de Ponte Carreira no Concello de Frades?
2. A Xunta de Galicia vai acometer os investimentos necesarios para mellorar
a rede de abastecemento de auga potable do Concello de Frades?
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3. O Goberno galego vai acometer as obras necesarias para mellorar a rede de
saneamento no polígono do Cadaval?

Pazo do Parlamento, 5 de abril do 2021
Asdo.: Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Pablo Arangüena Fernández
Paloma Castro Rey
Luís Manuel Álvarez Martínez
Patricia Otero Rodríguez
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 06/04/2021 14:13:04
Pablo Arangüena Fernández na data 06/04/2021 14:13:14
Paloma Castro Rey na data 06/04/2021 14:13:25
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 06/04/2021 14:13:33
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Patricia Otero Rodríguez na data 06/04/2021 14:13:41
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta e Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 7.ª, Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes.
As centrais sindicais vén de denunciar a privatización da tramitación, por parte da
Consellería do Medio Rural, de solicitudes de cortas de aproveitamentos
madeireiros e leñosos de uso doméstico para deixala en mans dunha empresa
privada, coa conseguinte perda do servizo público para as persoas administradas.
O recente anuncio por parte da Consellería do Medio Rural da tramitación dos
permisos aproveitamentos de uso domestico a través do teléfono 012, que
ademais é un teléfono de pago con custe, é unha clara privatización do servizo.
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Coa entrada en vigor do Decreto 73/2020, do 24 de abril, polo que se regulan os
aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos, micolóxicos e de
resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade
Autónoma de Galicia establécese a obrigatoriedade de que todas as solicitudes de
aproveitamentos madeireiros sexan telemáticas e incide nunha poboación rural
cada vez máis avellentada e desaproveita as necesarias oficinas agrarias
comarcais e tamén o persoal dos distritos forestais da Consellería de Medio Rural.
Ademais co agravante de que o teléfono do Centro de Información Xunta de
Galicia, 012, é un telefono de pago e que está saturado, posto que é o encargado
de tramitar varios servizos da Xunta de Galicia como son demanda de emprego;
medidas derivadas da Covid-19; permiso de queimas, agro, gandería, cortas de
madeira, avisos de vespa velutina; información turística, vivenda, reclamacións
eléctricas; dependencia, discapacidade, Servizo Quérote; demandas de emprego,
listas contratación, procesos selectivos; incidencias telemáticas, cita no rexistro
ou danos de lobo, danos de xabaril...E sofre fallos con consecuencias directas
para as persoas usuarias que poden ver perigar a súa axuda ou ser sancionados/as.
Circunstancia que non acontece cando os trámites os realizaban persoas
empregadas públicas tanto dos distritos forestais coma nas oficinas agrarias
dependentes da Consellería de Medio Rural.
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Unha imposición que incumpre as garantías da propia Lei de Administración
Dixital de Galicia que requiría un estudo previo da competencia dixital da
poboación a que se dirixía a medida.
A Xunta de Galicia a tenor do establecido no artigo 77 da Lei 4/2019 de
Administración Dixital de Galicia deberá crear, no ámbito do sector público
autonómico, o rexistro do persoal funcionario público habilitado, onde constará o
persoal funcionario habilitado para a expedición de copia auténticas e a
realización da identificación e sinatura electrónicas das persoas interesadas que
non dispoñan dos medios electrónicos necesarios.
E no artigo 12 .2 e 12.3 do mesmo texto legal sinálase que:
12.2. A Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público
autonómico de Galicia impulsarán as medidas para eliminar todas as dificultades
de relación dixital por razón de xénero. Así mesmo, prestarán especial atención os
factores que podan agravar as dificultades da relación dixital, en particular a
idade, a localización no medio rural ou a situación de precariedade económica
ou de exclusión social.
12.3. A Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público
autonómico de Galicia promoverán programas dirixidos a fomentar a autonomía
dixital dos colectivos en risco de exclusión dixital.
A estes efectos, considéranse colectivos en risco de exclusión dixital aqueles que
polas súas circunstancias educativas, sociais, culturais ou económicas carezan da
posibilidade de acceder aos servicios electrónicos do sector público autonómico
en condicións de igualdade cos restantes colectivos.
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que valoración fai o Goberno galego da privatización, por parte da
Consellería do Medio Rural, de solicitudes de cortas de uso doméstico para
deixala en mans dunha empresa privada, coa conseguinte perda do servizo
público para as persoas administradas?
2. Realizáronse os estudos preceptivos de competencia dixital establecida
pola Lei 4/2019 de Administración dixital de Galicia con anterioridade a
obrigatoriedade de realizar de forma telemática as solicitudes de corta?
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3. Que medidas vai tomar a Xunta de Galicia en relación coa problemática
creada a raíz da entrada en vigor do Decreto 73/2020, polo que se regulan
os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos,
micolóxicos e de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada
na Comunidade Autónoma de Galicia no que se establece a obrigatoriedade
de que todas as solicitudes de aproveitamentos madeireiros sexan
telemáticas e incide nunha poboación rural cada vez máis avellentada e
desaproveita as necesarias oficinas agrarias comarcais e tamén o persoal
dos distritos forestais da Consellería de Medio Rural?

Pazo do Parlamento, 5 de abril do 2021
Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Martín Seco García
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 06/04/2021 17:34:18
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Martín Seco García na data 06/04/2021 17:34:26
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta e Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 7.ª, Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes.
Galicia conta hoxe con 3.326 montes coa consideración de monte veciñal en man
común, que ocupan unha superficie total de 663.488,96 hectáreas, o que fai unha
media de 219,48 hectáreas por este tipo de propiedade colectiva tan común en
Galicia, estendéndose por 248 dos 316 concellos de Galicia e ocupando un 25 %
do territorio galego aproximadamente.
Os montes veciñais son unha forma de copropiedade xermánica, que contan
cunha regulación específica, que prevé que os montes veciñais son bens
indivisibles, inalienables, imprescriptibles e enembargables, dada a súa especial
natureza colectiva.
A través dela xéranse importantes beneficios para o territorio dende o punto de
vista social, económico e ambiental, coa súa correspondente revalorización, pero
tamén como xerador de emprego, podéndose facer a través de empresas de
economía local.
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Estas comunidades xestionan a segunda fase do ciclo produtivo, o que supón
unha transformación dos recursos dispoñibles nestes territorios e o
aproveitamento forestal dos mesmos. Cabe destacar, os seguintes usos e vantaxes
do monte veciñal, aproveitamentos forestais e de recursos naturais,
aproveitamento gandeiro, produción e potenciación das zonas recreativas e de
sendeirismo entre outras, como tamén outros usos tan frecuentes na actualidade
como son os das enerxías renovables (eólicas, biomasas..).
As comunidades de montes se ocupan da administracion e usos dos montes co
obxectivo de manter e conservar a súa diversidade, produtividade e capacidade,
mediante un aproveitamento responsable e sostible, dende un punto de vista
ecolóxico, social e cultural, sempre refrendado pola aprobación destes usos pola
Asemblea xeral de comuneiros.
A pesares do antedito a Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación
administrativa e de apoio a reactivación económica de Galicia no seu artigo 53 .1
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lexisla sobre a concorrencia de utilidade ou interese públicos con montes
veciñais en man común, afectou a estas entidades no caso que un proxecto de
instalación enerxética afectase aos montes veciñais en man común.
Con esta lei pérdense dereitos recollidos polas comunidades en canto se declara
que un proxecto de utilidade pública pode acabar en expropiación, perdendo o
dereito de prevalencia do monte común ,que lle outorgaba unha certa protección,
ante posibles accións contra estes espazos comunados.
Advirten os sindicatos agrarios e asociacións de persoas propietarias o que pode
acontecer é que non se estudará cada caso e se fose preciso, realizaríase un acto
de expropiación neses terreos aludindo a un interese “público”.
Por exemplo, esta lei podería favorecer a instalación de aeroxeneradores eólicos,
saltando o acto de prevalencia do monte e da comunidade que o aproveita.

Segundo o Decreto 260/1992 polo que se aproba o regulamento da Lei 13/1989,
no seu artigo 53 establece a figura da concesión temporal dos terreos. Así
existen concesións por 30 anos para edificacións e de 10 para usos agrarios, por
exemplo e sempre coa comunidade reunida en asemblea. En ambos casos pódese
renegociar ou prorrogar o período temporal. O problema viría, dunha perda da
“memoria histórica” dos dereitos comunais sobre os terreos. Isto é, unha
concesión por 30 anos ou de 50 si se chegan a aplicar a determinados
aproveitamentos (mineiras por exemplo) podería ser un período en que ninguén
reclame como monte común o terreo en concesión, por tanto, a concesionaria
podería manobrar para quedar coa propiedade do monte.
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Con esta normativa , o monte en común encara un futuro incerto logo de case mil
anos de pervivencia.
As diferentes modificacións legais sobre esta figura fan sospeitar a persoas
vinculadas a movementos de protección do MVMC, sobre o desexo de intereses
privados para acaparar estes terreos que na actualidade están cualificados como
de especial protección forestal. Coa peculiaridade que aqueles terreos que antes
eran improdutivos, onde os montes non se podían cultivar ou plantar árbores por
culpa do vento, agora son rendibles precisamente pola forza eólica. A perda
destes montes sería tamén a perda dunha pegada importante da historia de Galicia
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e da súa economía segundo sindicatos agrarios, expertos en aproveitamento
forestal e gandeiro e movementos ambientalistas.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que valoración fai a Consellería de Medio Rural sobre a aprobación da
Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio a
reactivación económica de Galicia, concretamente do seu artigo 53 e as
consecuencias que vai ter sobre os Montes Veciñais en Man Común?
2. Considera a Consellería de Medio Rural que a aprobación da Lei de
simplificación administrativa vai afectar ao dereito de prevalencia do
monte común que lle outorgaba unha certa protección ante posibles accións
contra estes espazos comunados?
3. Establecendo a Lei 13/1989, do 10 de outubro de Montes Veciñais en Man
Común que o aproveitamento e disfrute dos MVMC corresponden en orixe
exclusivamente á comunidade titular e se fará segundo as normas recollidas
nos seus estatutos, nesta lei e disposicións que a desenvolven, de que
forma entende a Consellería de Medio Rural se van a desenrolar ditos
aproveitamentos coa entrada en vigor do artigo 53 da Lei 9/2021, do 25 de
febreiro?
4. Que interpretación realiza a Consellería de Medio Rural sobre os actos de
disposición sobre os MVMC regulados no Titulo I da Lei 13/1989, do 10
de outubro de MVMC unha vez aprobado o artigo 53 da Lei 9/2021, do 25
de febreiro?
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Pazo do Parlamento, 5 de abril do 2021
Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Martín Seco García
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 06/04/2021 17:31:27
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Martín Seco García na data 06/04/2021 17:31:35

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
50089

OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Daniel Castro García, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López,
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 6ª, sobre o grao de execución do Plan de banda larga de Galiza 2020
no concello de Viveiro.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un ano despois de que o grupo do BNG en Viveiro levase a problemática da
fenda dixital no rural viveirense, primeiro, ao Pleno municipal e, máis tarde, ao
Parlamento galego, para demandarlle, por un lado, ao Goberno Municipal información
sobre o grao de despregue da Banda Larga no concello e as actuacións previstas nas
zonas con deficiencias de cobertura e con dificultades de acceso á internet a través da
banda larga e, por outro lado, para reclamarlle ao goberno da Xunta a inclusión do
concello de Viveiro no Plan de Banda Larga de Galiza 2020, seguimos esperando que o
goberno municipal do PSOE e o goberno de Feijóo tomen nota desta problemática que
penaliza e discrimina a moitas familias e empresas viveirenses asentadas en parroquias
do rural que carecen de acceso a unha internet de calidade ao estar dentro das chamadas
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“zonas de sombra” que impiden unha boa cobertura, mesmo para falar por teléfono.
Desde o BNG seguimos a recibir numerosas queixas de veciñas, veciños e
empresas de Viveiro sobre a mala cobertura telefónica existente en moitos núcleos
rurais das parroquias do concello, tales coma Valcarría, Chavín, San Andrés, Covas,
Magazos, entre outras, así como a falta de acceso á internet con banda larga.
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Temos coñecemento de que 50 núcleos rurais do concello, de 132 clasificados
como “zonas brancas NGA”, amén doutras vivendas illadas que nin tan sequera
aparecen clasificadas,

non foron incluídos en ningún proxecto empresarial

subvencionado polo Programa de Extensión de Banda Larga de Nova Xeración 2020
do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital. Zonas estas que
tampouco foron incluídas, no seu día, na terceira liña de subvencións do Plan de Banda
Larga 2020 convocada pola Xunta de Galiza ( Programa de subvencións para a
extensión de redes de banda larga ultrarrápida en Entidades singulares de poboación
para o período 2018-2020) e que a día de hoxe tampouco nos consta que haxa unha
previsión a curto prazo de incluílas, como ámbitos subvencionados, nalgunha outra liña
de axudas do goberno de Feijóo.
Por outra banda, recibimos tamén queixas e consultas da veciñanza residente
nalgún dos 82 núcleos incluídos no proxecto empresarial de ADAMO TELECOM
IBERIA,S.A subvencionado polo Programa de Extensión de Banda Larga de Nova
Xeración 2020 do goberno do Estado, ao respecto da falta de información sobre o plan
de traballo da empresa nestes núcleos rurais e o ámbito temporal de realización das
obras detalladas no proxecto aprobado polo Ministerio.
Resulta evidente que as veciñas e veciños de Viveiro dos 50 núcleos excluídos
do despregue de banda Larga están en risco de sufrir a exclusión social ao non poder
acceder á información, á educación, ao teletraballo e/ou aos servizos que presta a
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economía dixital e mesmo se atopan incongruentemente ante a imposibilidade de poder
facer uso, ao non contar co soporte tecnolóxico necesario, da administración electrónica
e servizos sociais e sanitarios a través da vía telemática como a Teleasistencia,
telemedicina etc., á que nos están a obrigar as propias administracións públicas e
mesmo a banca privada.
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Está claro pois que nin o goberno da Xunta nin o goberno municipal de Viveiro
cumpriu cos seus deberes, como máximos responsables que son dunha administración
pública, e que non son outros que garantir os dereitos e a igualdade de oportunidades da
nosa veciñanza, con independencia do lugar onde vivan, asegurando o acceso á banda
larga de internet e a unha boa cobertura de telefonía móbil, máxime cando a UE vén de
aprobar cuantiosos fondos FEDER, tanto ao Estado español como a Galiza para que
estes dotasen de conectividade ao 100% da poboación, marcando como horizonte e
punto de inflexión o ano 2020.
É necesario e urxente e así, unha vez máis, o BNG demanda do goberno galego
unha solución definitiva, desde as administracións públicas, para dotar de conexión á
internet con banda larga ás zonas do rural do noso concello e “reducir a fenda dixital
existente entre a nosa veciñanza por motivos de residencia para poder así ofrecerlles
mellores servizos e dotalas de ferramentas tecnolóxicas que ademais vai contribuír a
xerar oportunidades de novos negocios e a facer máis competitivo o sector agrogandeiro
e forestal dos concellos galegos, como Viveiro, atraendo así á mocidade cara o seu
asentamento no rural e facendo ao mesmo tempo fronte á grave problemática que teñen
os concellos para xerar emprego local, por un lado, e, por outro, o problema de
envellecemento e despoamento das parroquias rurais galegas.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
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6ª:
. Cal é a razón que explica a exclusión das zonas que carecen de cobertura NGA
do concello de Viveiro no proxecto de subvencións para a extensión de redes de banda
larga ultrarrápida en entidades singulares de poboación para o período 2018-2020, do
Plan de Banda Larga 2020 da Xunta de Galiza?
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. Participou a Xunta de Galiza na consulta pública de 2020 sobre a relación
preliminar de zonas brancas e grises NGA que fixo a Secretaría de Estado de
Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais ás administracións públicas, entre outros,
como partes interesadas, co obxecto de consolidar a identificación preliminar para obter
a relación definitivas de de zonas brancas e grises? De teren participado, cales foron as
zonas correxidas e/ou que engadiu a Xunta de Galiza á relación provisional de zonas
singulares de Galiza que aparecían identificadas como brancas e grises? De non facelo,
cal foi o motivo?
. Cales son as previsións da Xunta para poñer en marcha unha nova liña de
subvencións do Plan de Banda Larga de Galiza ou do Plan 5G para dotar do servizo de
internet, que deberá ter carácter universal, nas zonas singulares dos concellos de Galiza
que carecen de alta velocidade, coma é o caso das 50 zonas brancas, e outros núcleos
illados sen clasificar, do concello Viveiro, que van seguir padecendo a fenda dixital por
quedar fóra das axudas convocadas pola Xunta e polas axudas da banda larga
ultrárrapida 2020 convocadas polo goberno do Estado, ao non haber ningún operador
interesado?

Santiago de Compostela, 06 de abril de 2021
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Asdo.: Daniel Castro García
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 06/04/2021 18:14:06

Ramón Fernández Alfonzo na data 06/04/2021 18:14:17
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Daniel Pérez López na data 06/04/2021 18:14:25
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, María González Albert e Xosé Luis Rivas Cruz,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 7ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A normativa comunitaria obrigaba a una converxencia interna mínima no
período 2014-2020. Sen embargo o Regulamento (UE) 2020/2220 do Parlamento
Europeo e do Consello, polo que se establecen determinadas disposición transitorias
para a axuda do FEADER e do FEAGA nos anos 2021 e 2022, non obriga a que nestes
anos continúe o proceso de converxencia interna.
Malia isto, o Ministerio de Agricultura decidiu dar novos pasos no proceso de
converxencia interna no Estado español. Unha decisión que mais unha vez pode castigar
á agricultura galega historicamente prexudicada pola distribución de axudas directas no
Estado. Con todo non hai informes, nin por parte da administración central nin por parte
da Xunta, que cuantifiquen o impacto desta decisión.
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Por outra parte, á espera da aprobación dos regulamentos definitivos sobre a
reforma da PAC, todo indica que a converxencia interna vai continuar no próximo
período. A isto pódeselle sumar unha redución do número de rexións PAC no Estado
Español.
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Existe unha incerteza xeneralizada a respecto do futuro e de como esta
converxencia interna pode afectar ás distintas CCAA e tamén aos distintos sectores
produtivos.
E por suposto, que saibamos o goberno galego non está entre aqueles que teñan
avaliado e publicado informe de cal sería a afectación para as explotacións do noso país,
nin a respecto da futura PAC como a respecto da aceleración producida neste período de
transición.
Descoñecemos así mesmo que número de rexións presenta a Consellería de
Medio Rural nas súas reunións co Ministerio, nin que fixo a Xunta para ralentizar ou
eliminar esta converxencia.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 7ª :
. Que estimacións de perdas ou ganancias para a agricultura e gandeiría galegas
ten a Xunta de Galiza ante a actual aceleración da converxencia das rexións de pago
básico da PAC nos anos 2021 e 2022?
. Que estimacións de perdas ou ganancias para a agricultura e gandeiría galegas
ten a Xunta de Galiza ante a eventual continuidade da converxencia interna no período
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2021-2022?
. Que fixo a Xunta de Galiza por evitar esta converxencia?
. Que número de rexións de pago básico lle propón ao MAPA?
. Cales son esas?
2
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. Ten analizada a afectación para as explotacións leiteiras?
. Ten analizada a afectación para as explotacións de carne?
. Como ten pensado protexer a Xunta de Galiza o modelo de gandería familiar
galega no marco de negociación do plan estratéxico da nova PAC ao respecto do
modelo da converxencia?

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2021

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

Asinado dixitalmente por:
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María del Carmen Aira Díaz na data 07/04/2021 10:22:33

María González Albert na data 07/04/2021 10:22:37

Xosé Luis Rivas Cruz na data 07/04/2021 10:22:51
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta, Martín Seco García, Marina Ortega Otero e
Juan Carlos Francisco Rivera, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral en Comisión 7.ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes.
En data 4 de decembro, eramos coñecedores da firma dun convenio entre a
Consellería de Medio Rural e Deputación Provincial de Ourense que favorecería a
nove municipios.
Na presentación do mesmo participaron o conselleiro de Medio Rural, o presidente
da Deputación Provincial de Ourense, a directora da Axencia Galega de
Desenvolvemento Rural e os alcaldes de Avión, Boborás, A Teixeira, San Xoán de
Rio, Trasmiras, Viana do Bolo, Oímbra, Esgos e Lobeira.
Os convenios de colaboración tiñan como finalidade financiar a adquisición, por
parte dos municipios, de maquinaria forestal para a limpeza de vías rurais e faixas
de biomasa para previr incendios e conta cunha inversión total de 900.000 euros.
Segundo o acordo, a Deputación Provincial de Ourense e a Xunta de Galicia,
financiarán a compra de maquinaria polos concellos -tractores e desbrozadorascunha inversión aportada ao 50 % polas dúas administracións.
O obxectivo sinalaban en incentivar e fomentar o mantemento e limpeza de maleza
nas infraestruturas rurais de titularidade municipal nas masas comúns de
concentracións parcelarias de cada concello, así como a xestión de biomasa nas
redes secundarias de faixas de xestión nos terreos de titularidade municipal ou
descoñecida.
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Nese reparto eran beneficiados nove concellos de Ourense, gobernados todos eles
polo Partido Popular.
De novo, vemos un reparto das mesmas características publicado en data 6 de abril
de 2021, mediante Orde do 22 de marzo de 2021, pola que se acorda a cesión en
propiedade de tractores, rozadoiras de brazo e trituradoras suspendidas traseiras a
varios concellos gobernados case todos eles polo PP.
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A orde baséase na Lei reguladora das bases de réxime local (LRBRL),
competencias en materia de conservación de camiños e vías rurais e prevención e
extinción de incendios. E na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa
contra os incendios forestais de Galicia, establece as distancias mínimas de roza e
as zonas de seguridade respecto de casas illadas e núcleos de poboación e redes
primarias (infraestruturas lineais de prevención e defensa) de faixas de xestión da
biomasa e de seguridade libres de maleza. As redes secundarias de faixas de
xestión de biomasa teñen un ámbito municipal e posúen a función prioritaria de
protección dos núcleos de poboación, as infraestruturas, os equipamentos sociais,
as zonas edificadas, os parques e os polígonos industriais.
Sinala a Orde que nos concellos de menos de 10.000 habitantes supón case o 65 %
do total e a correspondente proporción é moi superior nas vías interurbanas que nas
urbanas. A conservación das estradas e camiños en Galicia necesita dunha
importante cantidade de recursos e de grandes esforzos. A conservación en bo
estado e libre de maleza das c netas e das marxes dos camiños e estradas é un
elemento de vital importancia para manter o bo estado dos firmes e a seguridade na
circulación sobre eles e para a prevención de incendios.
O mantemento en bo estado e libre de maleza das masas comúns das zonas de
concentración/reestruturación parcelaria é unha obriga legal para o titular da masa
común, neste caso as de propiedade municipal.
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E para tal fin e para que poidan ter recursos para exerceren as competencias
previstas consonte o artigo 331.1 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración
local de Galicia, a Consellería do Medio Rural tramita o expediente de cesión, de
conformidade co disposto nos artigos 82 a 87 da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do
patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, onde se regula a cesión gratuíta
de bens e dereitos.
E polo antedito acórdase ceder en propiedade os tractores, rozadoiras de brazo e
trituradoras suspendidas traseiras que se sinalan a continuación co fin de seren
destinados aos labores de limpeza e mantemento dos camiños e estradas de
titularidade municipal, así como aos labores de xestión da biomasa nas redes
secundarias de faixas de xestión de biomasa de ámbito municipal aos seguintes
concellos: Lousame, Ordes, Padrón, O Páramo, As Nogais, Pantón, Monterrei,
Rairiz de Veiga, Toén, Moncomunidade intermunicipal voluntaria do Ribeiro,
Mancomunidade Voluntaria concellos comarca de Ourense, Arbo e Moraña.
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Vista a discriminación que sofren os concellos que non son gobernados polo
Partido Popular e en relación o exposto, as deputadas e os deputados que asinan
formulan as seguintes preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Que criterios obxectivos se empregaron pola Consellería de Medio Rural,
para a asignación aos concellos de Lousame, Ordes, Padrón, O Páramo, As
Nogais, Pantón, Monterrei, Rairiz de Veiga, Toén, Mancomunidade
intermunicipal voluntaria do Ribeiro, Mancomunidade voluntaria concellos
comarca de Ourense, Arbo e Moraña para ceder en propiedade os tractores,
rozadoiras de brazo e trituradoras suspendidas traseiras para ser destinados
aos labores limpeza e mantemento dos camiños e estradas de titularidade
municipal, así como aos labores de xestión da biomasa nas redes secundarias
de faixas de xestión de biomasa de ámbito municipal?
2. Que solicitudes ou peticións de concellos constan na Consellería do Medio
Rural para a compra ou cesión de maquinaria para tarefas de limpeza e
mantemento dos camiños e estradas de titularidade municipal, así como para
labores de xestión da biomasa nas redes secundarias de faixas de xestión de
biomasa de ámbito municipal e en que data foron presentadas?

Pazo do Parlamento, 6 de abril do 2021
Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Martín Seco García
Marina Ortega Otero
Juan Carlos Francisco Rivera
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 07/04/2021 10:31:26
Martín Seco García na data 07/04/2021 10:31:35
Marina Ortega Otero na data 07/04/2021 10:31:45
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Juan Carlos Francisco Rivera na data 07/04/2021 10:31:54
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Á Mesa do Parlamento
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Juan Carlos Francisco Rivera, deputada
e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 3.ª, Economía,
Facenda e Orzamentos.
O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) é a axencia, adscrita á
Consellería de Economía, Empresa e Innovación para o desenvolvemento
económico de Galicia que ten a misión de apoiar as actividades que contribúan a
mellorar o sistema produtivo galego, facilitando os procesos de creación,
consolidación e crecemento empresarial e tendo entre os seus obxectivos facilitar
a internacionalización das empresas galegas.
Dentro do Plan estratéxico de Galicia 2015-2020 atópase a Estratexia de
Internacionalización da Empresa Galega 2020 que establece cinco eixos de
actuación e dous obxectivos: que en 2020 a participación das exportacións no PIB
acade o 40% e incrementar en máis dun 25% o número de empresas
exportadoras, ata chegar ás 8.000 empresas, obxectivos que non parece que se
teñan acadado segundo os últimos datos publicados.
Se analizamos a evolución das exportacións galegas nos últimos anos, segundo os
estudos publicados polo Consello Económico e Social de Galicia, o Foro
Económico de Galicia e os Informes de Comercio Exterior do Instituto Galego de
Estatística, pois vemos que seguen caracterizándose por unha baixa
diversificación, concentrándose a maior parte en dúas empresas e cunha forte
concentración cara o mercado europeo.
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. O Goberno galego ten avaliado nos últimos anos os resultados obtidos
polos programas de internacionalización desenvolvidos polo Igape? De ser
así, cando imos ter esa información?
2. Cando se vai dar a coñecer o informe final do Plan estratéxico de Galicia
2015-2020?

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
50102

3. O Goberno galego ten elaborada unha estratexia de internacionalización
con implantación xa neste exercicio 2021? De ser así, cando imos ter esa
información?

Pazo do Parlamento, 7 de abril do 2021
Asdo.: Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Juan Carlos Francisco Rivera
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/04/2021 16:30:17
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Juan Carlos Francisco Rivera na data 07/04/2021 16:30:26
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta e Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 7.ª, Agricultura,
Alimentación, Gandaría e Montes.
O xoves 1 de abril de 2021, converteuse nun xoves santo de lume en Galicia,
debido as altas temperaturas e fortes ventos, tiveron consecuencias no monte
galego, producíndose ao menos catro incendios de superficie superior ás 25
hectáreas.
O máis grave deles, segundo indican os medios de comunicación, comezou en
Folgoso do Courel que se estendeu ao veciño concello de Samos, queimando ao
redor de 300 hectáreas das cales 150 hectáreas son de arborado e 195,85 de monte
raso, e obrigaba a Consellería a activar o índice de gravidade potencial 2 por
perigo para as vivendas na parroquia de Gundriz.
Outros dous lumes de importante extensión declaráronse na provincia de
Pontevedra, un deles en Cercedo-Cotobade e outro en Rodeiro. O primeiro
calcinaba 52,5 hectáreas (49 de arborado e 3,5 de monte raso) e ameazaba o
núcleo de Cuspedriños, coas llamas apenas a 300 metros das casas. O segundo
producíase na parroquias de Pedroso e arrasou 126 hectáreas na parroquia de
Pedroso (120 de monte raso e 6 de arborado).
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O incendio de Folgoso do Courel, o segundo xa en so uns días, comezaba a
medianoite. A Brigada de Refuerzos Forestales (BRIF) de Laza non puido chegar
á zona cos medios aéreos segundo manifestaban debido ás malas condiciones
meteorolóxicas. No terreo traballaban dous axentes, cinco brigadas, catro
motobombas e unha pala, segundo Medio Rural.
A medida preventiva por risco para as vivendas, no núcleo de Portela, ordenábase
arredor das 6 da madrugada e estivo vixente ata ás doce horas, a superficie
queimada ascendía a 300 hectáreas.
En relación ao de Cercedo - Cotobade, que comezaba a medianoite, e afectaba á
parroquia de San Xurxo arrasaba a cifra de 52,5 hectáreas e puxo en perigo ás
casas en Cuspedriños.
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Ademais destes tres incendios, acontecía outro incendio en Marcelle, Monforte de
Lemos. Queimando 38 hectáreas, das que 30 se correspondían cunha zona
arborada e o resto, con monte raso. O despregamento anti incendios reportou un
incidente cunha aeronave, que sufriu un reventón na roda cando se dispoñía a
cargar auga na base de Doade. Por outra banda todo apunta a que o mesmo
iniciouse por unha solicitude de queima que consecuencia das condicións
climatolóxicas existente ese día adquiriu unhas importantes dimensións moi
superiores ás solicitadas.
Convertíase o Xoves Santo na primeira xornada negra de incendios en Galicia,
con cerca de 600 hectáreas calcinadas en catro grandes lumes.
E común que se produzan incendios forestais recorrentes nos ecosistemas de máis
valor de Galicia e coma sempre os deberes sen facer, principio básico dun sistema
de prevención e extinción de incendios forestais que ten que expandirse e
contraerse en función das necesidades, principio que a Xunta de Galicia sempre
esquece.
Temos que facer constar que a principios de ano Amigos da Terra solicitoulle a
presidente do Consello Forestal de Galicia, e conselleiro de Medio Rural unha
reunión para analizar os fallos do ano 2020 e elaborar un Pladiga 2021, e o
conselleiro nin contestou nin sequera convocou ao Consello Forestal para tratar
este asunto.
Ante a recente vaga de incendios, con máis de 600 hectáreas arrasadas en Semana
Santa, moitas delas arboradas e en zonas especialmente sensibles como o ZEC
(zona de espacial conservación) Ancares-Caurel, e con ameazas a bens e persoas
téndose que declarar o índice de gravidade potencial 2 nalgúns casos, cabe
preguntarse que está a facer neste intre a Xunta de Galicia e a Consellería do
Medio Rural en particular, para evitar o que, á vista do que aconteceu estes
últimos días, pode ser outro verán desastroso en incidencia e afección incendiaria.
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Polo exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Cantos foron os incendios producidas por queimas descontroladas durante
o mes de marzo, e a primeira semana de abril de 2021? E en cantos deles
se activou ou se deu aviso aos servicios de prevención e extinción?
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2. Coñecendo as previsións meteorolóxicas para a Semana Santa coma a
Xunta de Galicia non prohibiu as queimas nestes días?
3. Por que se deixaron sen efecto as quendas de gardas o 30 de marzo de
2021, cando tiñan previsto inicialas o dia 3 de abril de 2021, segundo
manifestan as centrais sindicais?
4. Que medios están contratados neste momento e para cando se ten previsto
a contratación das brigadas de seis meses?
5. Cal foi a causa de que no despregamento antiincendios en Marcelle unha
aeronave sufrira un reventón na roda cando se dispoñía a cargar auga na
base de Doade? Cando se realizara na mesma a última revisión?
6. Que tipo de traballos preventivos e de mellora das infraestruturas de
prevención está a levar a cabo neste intre a Consellería do Medio Rural e
ten previsto realizar este exercicio?
7. Para cando se pensa presentar o Pladiga 2021?
8. Cando pensa afrontar a Consellería a necesaria e demandada
reorganización do seu dispositivo de defensa contra incendios, que dea
solución aos graves problemas de persoal enquistados desde hai anos, e
implemente as múltiples medidas de mellora propostas tanto no seo da
Comisión Especial creada no Parlamento logo da vaga de lumes do 2017,
como presentadas polo Grupo de Expertos creado como recomendación da
anterior, así como as demandadas e expostas por outros organismos,
entidades e colectivos como as propias universidades?
9. Que tipo de plan de queimas prescritas, anunciado como novidade este ano,
pensa levar a cabo a Consellería? De que xeito e en que lugares pretende
executalo? Quere isto dicir que a Consellería asume definitivamente o
fracaso do anterior modelo de “ceos limpos”, en que os lumes, algúns dos
cales podían ser prescritos, estaban absolutamente proscritos? Estamos
logo ante un cambio de paradigma, onde, tal e como recomendan algúns
expertos, o lume pode ser un aliado e unha ferramenta eficaz para
incrementar a resiliencia do territorio fronte aos incendios forestais?

CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
REXISTROQgU8tx7w39
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Pazo do Parlamento, 7 de abril do 2021
Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Martín Seco García
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 07/04/2021 16:33:37
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Martín Seco García na data 07/04/2021 16:33:45
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Á Mesa do Parlamento
Noa Díaz Varela e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 4.ª, Educación e
Cultura.
O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e o alcalde de Lalín, Xosé Crespo,
inauguraban o 10 de xaneiro de 2010 en Lalín unha mostra sobre o período
arxentino de Maruja Mallo e Luís Seoane. Titulada Creacións máxicas de
medidas exactas, Maruja Mallo e Luis Seoane en Bos Aires (1936-1965) e
comisariada por Antón Castro, a exposición foi organizada polo Concello de
Lalín co apoio da Xunta de Galicia, tal e como informaba aos medios de
comunicación a propia consellaría ese mesmo día.
A mostra, que permaneceu aberta ata mediados de marzo, estaba composta por
unha escolma de 43 obras descoñecidas ata o momento, 17 de Maruxa Mallo e 26
de Luis Seoane, que xa no momento do seu anuncio eran obxecto de crítica a
respecto da súa autenticidade.
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No caso da artista viveirense, dous meses despois de inaugurar a mostra, os
expertos encargados pola familia Mallo de catalogar a súa obra remitiron unha
carta á Real Academia Galega de Belas Artes advertindo de que non existía
referencia algunha a esas pezas e de que os elementos pictóricos dos cadros son
“incoherentes” e “carecen da súa esixente técnica e rigorosa maneira de pintar”.
A misiva viña referendada colexiadamente polo comité científico do Catálogo
Razonado de Óleos.
No caso de Seoane, a propia Fundación cuestionou no mes de xuño nun informe
que o artista pintase 18 das 26 obras a el atribuídas e expostas en Lalín. Dende a
sinatura dos lenzos ata os traslados entre formatos ou cuestións máis técnicas
referidas ao estilo do artista son postos en cuestión nese detallado estudo no que
concluía: "Se puidésemos acreditar a autoría de Luís Seoane, estariamos ante
unha boa nova, ao poder descartar a hipótese dun movemento de obras falsas, e
veriámonos na obriga de abrir unha nova liña de investigación sobre unha
maneira de facer que ata o de agora non estaba documentada. Mentres, o rigoroso
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sería como mínimo manter a distancia". É importante subliñar que este informe
técnico deu lugar a outro legal que foi trasladado en novembro ao padroado da
Fundación -do que, entre outros, forma parte o conselleiro de Cultura- e que fala
dun posible delito de estafa na súa modalidade agravada.
Esas mesmas obras foran xa rexeitadas polo Museo de Belas Artes da Coruña e
pola propia Fundación Luis Seoane en 2013 cando organizou a mostra Luís
Seoane nas coleccións privadas.
Á vista dos informes de persoas expertas cuestionando a autenticidade dalgunhas
obras de dúas das figuras máis consagradas da pintura galega do pasado século, a
este grupo parlamentario sorpréndelle a actitude pasiva da Consellaría de Cultura,
que proseguiu avalando e apoiando economicamente a mostra. Do mesmo xeito,
sorprende que a Consellaría de Cultura financie proxectos artísticos se existen
dúbidas acerca da súa validez ou autenticidade e sen ter realizado ningunha
investigación ao respecto.
Por todo isto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1. Por que a Xunta de Galicia apoiou economicamente a exposición
Creacións máxicas de medidas exactas, Maruja Mallo e Luis Seoane en
Bos Aires (1936-1965) se existían dúbidas acerca da autenticidade da maior
parte das obras?
2. Non considerou a Consellaría necesario realizar algunha investigación ou
valoración previa acerca das obras sobre as que existían dúbidas?
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3. Como se xestou esa exposición? Cal foi o papel da Consellaría?
4. Por que avalou esta mostra en Lalín se anos antes 15 das mesmas obras de
Luis Seoane foran rexeitadas polo Museo de Belas Artes da Coruña,
dependente do Goberno galego?
5. Cal é a razón de que o conselleiro de Cultura non asista á reunión que
convocou de urxencia o Padroado da Fundación Luis Seoane?
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6. Coñecía o conselleiro o informe legal realizado pola Fundación Luis
Seoane que contempla un posible delito de estafa na súa modalidade
agravada? Tomou a Consellaría algunha medida ao respecto?
7. Pensa adoptar o Goberno galego algunha medida para dilucidar a autoría
das obras cuestionadas por diversos especialistas da exposición Creacións
máxicas de medidas exactas, Maruja Mallo e Luis Seoane en Bos Aires
(1936-1965) que contou con financiamento da Consellaría de Cultura?

Pazo do Parlamento, 7 de abril do 2021

Asdo.: Noa Díaz Varela
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 07/04/2021 17:40:52
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 07/04/2021 17:41:03
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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
Alexandra Fernández Gómez, Luis Bará Torres e Paulo Ríos Santomé,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 2ª, sobre o novo Plan de Seguridade Viaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Plan de Seguridade Viaria de Galiza 2016-2020 rematou a súa vixencia no
pasado ano 2020. Cando estamos en abril de 2021 non está aprobado o novo plan, o que
pon de manifesto a falta de previsión e planificación da Consellaría de Infraestruturas e
Mobilidade.
Por outra parte, na web da Consellaría consta o informe de seguimento de
outubro de 2018, e non hai constancia de que estea realizado un estudo de avaliación do
Plan 2016-2020. A última memoria anual publicada na web da Consellaría é a de
Seguridade Viaria correspondente a 2019.
Con respecto aos últimos datos dispoñíbeis, correspondentes ao ano 2020, poñen
de manifesto unha elevada cifra de sinistralidade e un alto número de vítimas mortais,
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malia a importante redución da mobilidade e da sinistralidade viaria por causa da
pandemia da COVID 19.
Segundo se desprende da consulta do portal de contratos públicos de Galiza, está
en tramitación o contrato de servizo para a redacción e seguimento do Plan de
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Seguridade viaria de Galiza 2021-2025, cun orzamento base de licitación de 143.270,
05 euros e un prazo de execución de 27 meses.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 2ª :
. Cando ten previsto o Goberno galego presentar o informe de avaliación final do
Plan de Seguridade Viaria 2016-2020?
. Que valoración fai o Goberno galego dos datos de sinistralidade viaria e
mortalidade nas estradas do ano 2020?
. Que previsións ten o Goberno galego para a aprobación e entrada en vigor do
novo Plan de Seguridade Viaria 2021-2025?
. Ten previsto o Goberno galego abrir un proceso de participación institucional e
social para a elaboración e aprobación do novo plan?
. Ten previsto o Goberno galego incorporar no novo plan as propostas do
parlamento galego?
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Santiago de Compostela, 8 de abril de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Alexandra Fernández Gómez na data 08/04/2021 11:27:52

Paulo Ríos Santomé na data 08/04/2021 11:27:55
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Xosé Luis Bará Torres na data 08/04/2021 11:28:01
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Á Mesa do Parlamento
Carme González Iglesias, Alexandra Fernández Gómez, Ramón Fernández
Alfonzo e Daniel Pérez López, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 6ª, relativa á
continuidade da actividade de construción e reparación naval na concesión portuaria do
estaleiro “San Enrique” de Vigo (antigo Vulcano).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O estaleiro Vulcano, no barrio de Teis da cidade de Vigo, constituía unha das
principais unidades produtivas do sector naval vigués, desenvolvendo a súa actividade
por espazo de cen anos, cunha notábel relevancia en termo de impacto socioeconómico,
tanto en postos de traballo directos e indirectos como en mobilización de industria
auxiliar metal. A sociedade mercantil que xestionaba o estaleiro iniciou un
procedemento concursal no Xulgado do Mercantil que concluíu a inicios do presente
2021 coa extinción da mesma. No desenvolvemento do citado procedemento concursal
transferiuse, tras ratificación da Audiencia Provincial de Pontevedra, a súa unidade
produtiva a unha nova empresa, Marina Meridional, asumindo os seus activos entre os
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que se incluía a concesión portuaria adxudicada o 26 de xuño de 2009 a Vulcano e
vixente ata o 15 de decembro de 2027, constituíndo o novo estaleiro "San Enrique" nas
súas instalacións.
Mariña Meridional tomou posesión definitiva da titularidade do estaleiro e dos
seus dereitos, iniciando ademais os traballos destinados á reactivación do estaleiro,
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efectuando contratación de persoal, realizando labores de mantemento e posta a punto
das súas instalacións, e despregando un intenso labor de prospección comercial, tendo
actualmente en estudo 37 propostas de traballo de construción e reparación naval por un
total de 240 millóns de euros.
Durante todo o proceso de traspaso da unidade produtiva, a

Autoridade

Portuaria (AP) de Vigo, por decisión discrecional do seu presidente, Enrique López
Veiga, e sen a anuencia do Consello de Administración, desenvolveu unha intensa
ofensiva administrativa e legal, utilizando a Avogacía do Estado, co obxectivo de
impedir a transferencia dos dereitos concesionais de Vulcano a Marina Meridional. É
preciso sinalar, que eses dereitos son indispensábeis para o desenvolvemento da
actividade do estaleiro, tanto polo acceso a lámina de auga como pola titularidade de
dominio portuario de aproximadamente un 40% da superficie do mesmo. Diante das
resolucións xudiciais negativas, tanto polo Xulgado do Mercantil, como da propia
Audiencia Provincial, a Autoridade Portuaria de Vigo decide formular un conflito no
Tribunal de Conflitos Xurisdicionais.
O citado Tribunal ditou, a data do 24 de marzo de 2021, a sentenza número
1/2021 en cuxo fallo determina estimar o

conflito positivo xurisdicional entre a

Delegación do Goberno en Galiza e o Xulgado do Mercantil número 3 de Pontevedra,
declarando que "corresponde á Administración a potestade para tramitar e resolver o
expediente para declarar a extinción da concesión demanial no porto de Vigo outorgada
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pola Autoridade Portuaria de Vigo á entidade mercantil Factorías Vulcano S.A.". Non
entanto, ese recoñecemento de potestade non dá por resolta a citada concesión, da que
hoxe é titular, tras a adquisición da unidade produtiva, Marina Meridional, xa que a
resolución deberá practicarse de acordo co procedemento previsto na normativa de
aplicación e co acordo expreso do Consello de Administración da Autoridade Portuaria.
Nese sentido, o propio presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez
2
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Almuiña, sinalou

publicamente non descartar a posibilidade de que no caso de

resolverse a concesión póidase arbitrar unha autorización temporal que permita a
continuidade da actividade do hoxe denominado estaleiro "San Enrique", até a
resolución dun eventual novo concurso de concesión.
Con todo, as manifestacións públicas do anterior presidente da AP de Vigo,
Enrique López Veiga, nas que afirmaba que destinar a concesión a "un novo estaleiro"
non lle parece "o máis adecuado", mentres que o "uso loxístico" sería "o máis sensato",
verifican que, tal e como denunciou desde un inicio o Bloque Nacionalista Galego, a
ofensiva administrativa e xudicial emprendida pola AP para resolver a concesión de
Vulcano estaba motivada no obxectivo de finiquitar a actividade de construción e
reparación naval e destinala a outros usos, singularmente, os referidos a loxística de
contedores. A este respecto, resultan tamén moi preocupantes as declaracións do Sr.
Vázquez Almuíña nas que admite que unha futura nova concesión poida destinarse a
usos distintos que os actuais. Este extremo suporía un duro golpe para a industria naval
viguesa e empresas auxiliares, e conta co rexeitamento frontal tanto de organizacións
sindicais, empresariais como da maioría das forzas políticas na cidade de Vigo.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª :
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. Que medidas ten previsto adoptar o Goberno galego para asegurar a
continuidade da actividade naval e do emprego no estaleiro "San Enrique" de Vigo
(antigo Vulcano)?
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. Ten previsto a Xunta solicitar que se prioricen os usos destinados á actividade
da industria de construción e reparación naval no suposto dunha nova concesión
demanial da parcela concesionada no seu momento a Factorías Vulcano S.A.?
. Mantivo a Xunta ou ten previsto manter, algún contacto coa actual titular da
concesión, a sociedade Mariña Meridional, para avaliar a continuidade da mesma ata o
fin previsto da vixente concesión en decembro de 2027?
. Considera o Goberno galego prescindible a actividade produtiva do estaleiro
"San Enrique" de Vigo (antigo Vulcano)?

Santiago de Compostela, 8 de abril de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

María do Carme González Iglesias na data 08/04/2021 12:12:29

Alexandra Fernández Gómez na data 08/04/2021 12:12:32
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Noa Presas Bergantiños, María González
Albert e Mercedes Queixas Zas, deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral na Comisión 4ª, sobre as
medidas para a conservación do patrimonio cultural inmaterial na rehabilitación do
Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente estanse a executar as obras de rehabilitación arquitectónica do
antigo Pazo Episcopal, hoxe Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, adxudicado á
empresa COPASA, en virtude de acordo de 6 de xuño de 2019 por un importe de
9.209.310 €, IVE incluído.
Dende o BNG puidemos comprobar como na execución das referidas obras de
rehabilitación destruíuse (por mor da inopinada “limpeza” dun muro) un “Taboeiro de
Muíño” labrado en tempo inmemorial nunha das pedras do edificio do Museo
Arqueolóxico.
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O taboeiro de muíño é un elemento esencial dun xogo tradicional do noso
patrimonio lúdico que puidera ter a súa orixe nun pasamento dos canteiros durante a
construción da Catedral de Ourense. Un deses taboeiros figuraba (falamos en pasado
toda vez que foi eliminado polas obras de “rehabilitación) nunha das pedras do edificio
do Museo Arqueolóxico, existindo outros exemplares no interior da propria Catedral de
Ourense.
1
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O xogo do muíño, alcumado por Alfonxo X como “alquerque de 9”, fica
recollido no seu manuscrito do século XIII denominado Libro de Xogos. Xa que logo
trátase dun importante elemento do noso patrimonio cultura inmaterial, asociados aos
usos sociais, festivos e lúdicos da poboación e por iso merecente de conservación e
protección, segundo mesmo a Unesco.
Este novo episodio de desleixo na execución das obras públicas, neste caso
esnaquizando un elemento do noso patrimonio cultural a protexer na propia
intervención pública, ven ser outra nova manifestación -ben elocuente e significativa- da
nula preocupación pola conservación e coidando das expresións culturais e históricas da
Galiza en xeral, e de Ourense en particular.
Como é ben coñecido Ourense é unha das cidades e provincias máis importantes
de toda Europa en patrimonio histórico, etnográfico e cultural (no caso de que esta
última non inclúa ás precedentes) e por estas razóns, e tamén por motivos turísticos e
económicos, para que as anteriores non foran abondo, cumpre estremar as accións para
a súa conservación, rehabilitación e posta en valor, máxime nun momento no que todas
as manifestacións culturas, mesmo as máis tradicionais e con maior arrigo social, están
sendo de constantes agresións por a principal institución local de Ourense.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
REXISTROtXC0OK75o5
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Comisión 4ª :
. Autorizou ou informou favorablemente a Xunta de Galiza as obras de
rehabilitación do Museo Arqueolóxico de Ourense, antigo Pazo Episcopal?
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. Realizou algunha comprobación sobre se o que se esta a executar
correspóndese co, no seu caso, autorizado?
. Constáballe á Xunta de Galiza a existencia dun taboeiro do xogo de muíño
nunha das pedras do muro do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense?
. Que accións ou cautelas adoptou para a protección do mesmo?
. Considera que elementos como o indicado teñen valor como patrimonio
cultural e xa que logo son merecentes de protección e coidado?
. Que actuacións ten incoado ou previsto incoar a Xunta de Galiza para
determinar as responsabilidades derivadas das accións contra o patrimonio cultural de
Ourense descritas supra?

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021

Asdo.: Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Noa Presas Bergantiños
María González Albert
Mercedes Queixas Zas
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Deputado e deputadas do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Xosé Luis Rivas Cruz, Paulo Ríos Santomé e Manuel Lourenzo Sobral,
deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro
do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta
oral na Comisión 4ª.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A remodelación do transporte público auspiciada polo Goberno galego trouxo,
entre outras, afeccións a usuarios/as do que antes era só transporte escolar e agora é
tamén transporte integrado.
Na chamada Comarca da Montaña da Coruña que abrangue, entre outros, os
concellos de Vilasantar, Sobrado dos Monxes e Curtis, hai alumnas/os de ensino
obrigatorio afectados/as pola supresión das súas paradas en outubro de 2020, logo da
reforma feita no transporte de viaxeiros que afecta ao transporte escolar no concello de
Curtis.
En concreto trátase de cinco alumnos e alumnas do CEIP de Teixeiro (Curtis)
que eran recollidas nas súas paradas habituais e que as viron modificadas afectándoos
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negativamente.
No seu momento foron enviados os respectivos informes desde o colexio ao
servizo de inspección educativa e de aí á Mobilidade da Xunta de Galiza sen que ata o
momento se resolvese nada. A problemática está aí, presente e causando molestias e
vulnerando dereitos básicos da poboación escolar .
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 4ª :
. É consciente o Goberno galego das incomodidades e vulneracións de dereitos
básicos que ocasionou a remodelación de itinerarios e paradas feita no ano pasado?
. Cando pensan resolver desde Mobilidade as anomalías e vulneracións de
dereitos ocasionados polo novo transporte Integrado nun sector do alumnado rural do
ensino público obrigatorio e que foron formuladas no seu momento desde os pais/nais,
centros educativos e servizo de inspección educativa?
. Consideran que non son graves de abondo como para dilatar no tempo a súa
resolución?

Santiago de Compostela, 8 de abril de 2021

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Paulo Ríos Santomé
Manuel Lourenzo Sobral
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Deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Rivas Cruz na data 08/04/2021 13:18:36
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado Cores,
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 proxectos enviados pola Consellaría de Política Social ao
Goberno español para optar aos fondos do Plan de recuperación, transformación e
resiliencia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Após anunciar publicamente algúns dos proxectos que a Consellaría de Política
Social remitiu ao Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 as propostas coas que o
Goberno galego quere optar aos fondos europeos Next Generation nesta materia.
Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego solicitamos, ao
abeiro do artigo 9, copia deses proxectos e recibimos por resposta unha táboa na que
apenas se enuncian. Entre eles a construción residencia de persoas maiores segundo
novo modelo asistencial nunha zona con escasos recursos desa tipoloxía, o proxecto
piloto ‘Programa de coidados porta a porta’ ou o proxecto centro de día itinerante.
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Alén de non explicar nin detallar en que consisten estas propostas ou cantos
recursos económicos prevé mobilizar a Xunta de Galiza para os financiar, algúns
sorprenden como o proxecto piloto ‘Programa de coidados porta a porta’ pois o nome é
practicamente idéntico ao programa que o Goberno galego desenvolve desde hai anos,
ora ben, con escaso despregamento territorial.
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Desde o Bloque Nacionalista Galego vimos denunciando de maneira reiterada a
falta de transparencia e o escurantismo co que a Xunta de Galiza está a levar a cabo o
proceso de deseño das propostas galegas aos Next Generation. Falta de transparencia
que non atinxe só ao Parlamento (que xa é grave) senón ao conxunto da cidadanía
galega.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 5ª :
. En que consisten os proxectos presentados pola Xunta de Galiza ao Ministerio
de Dereitos Sociais e Axenda 2030 como proposta aos Next Generation?
. Cando fala da construción residencia de persoas maiores refírese a un único
centro ou a máis?
. En que consiste o Proxecto centro de día itinerante?
. Cre o Goberno galego que nunha área tan sensíbel como os dereitos sociais a
proposta presentada é suficiente ou, pola contra, cre que podería ser máis ambiciosa?
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Santiago de Compostela, 8 de abril de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 08/04/2021 16:07:13

Iria Carreira Pazos na data 08/04/2021 16:07:23
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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 no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 4ª, sobre o aval e colaboración económica da Xunta de
Galiza a unha exposición de obra pictórica de Maruja Mallo e Luís Seoane.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Entre os meses de xaneiro e marzo de 2020 o Museo Municipal Ramón María
Aller de Lalín acollía a exposición Creacións máxicas de medidas exactas. Maruja
Mallo-Luís Seoane en Buenos Aires (1936-1965).
A exposición, comisariada por Antón Castro, anunciábase nos medios como un
conxunto de 43 obras -25 de Seoane e 18 de Mallo-, desde debuxos e tintas a algunha
acuarela e gouache, mais sobre todo óleos, conformada por pezas de coleccións
particulares, reunidas por primeira vez e na súa maioría inéditas para o público, que
permitía achegarse ao labor creativo de Maruja Mallo e Luís Seoane.
O propio comisario, Antón Castro, definía a exposición como unha “concisa e
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rigorosa selección de obras procedentes de coleccións privadas”, que buscaba “ilustrar a
importancia do seu traballo durante o exilio arxentino” desde o fío condutor da muller,
interpretada polos dous autores desde protagonismos plásticos e simbólicos diferentes.
O concello de Lalín anunciaba esta exposición como un fito histórico, unha
proposta de relevancia e dimensión excepcional que xustificaba a súa rotación por
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outras localidades galegas, e que servía para abrir o arranque do variado programa
cultural paralelo á popular LII Feira do Cocido.
A Xunta de Galiza, a través da Consellería de Cultura, apoiou e avalou esta
exposición, colaborando economicamente na súa organización e na edición do
correspondente catálogo, prologado polo propio conselleiro.
Con todo, o que parecía ser unha exposición pioneira e un novo piar para
ensanchar o recoñecemento galego e internacional da recoñecida mestría plástica de
Luís Seoane e Maruja Mallo, tornouse nun confuso viso de sombras, pois na propia
altura da exposición manifestáronse dúbidas sobre a veracidade da autoría das obras.
A Fundación Luís Seoane, depositaria do legado do autor, chegou a afirmar en
prensa que unha parte dos traballos mostrados eran falsos. Unha afirmación reiterada
colexiadamente polo comité científico do Catálogo Razoado de Óleos que está a
investigar o legado de Maruja Mallo para a súa catalogación.
Deste xeito, semella concluírse, tal e como está a facerse público desde
diferentes medios de comunicación, que esta exposición avalada e, en parte, custeada
pola Xunta de Galiza, mostrou obras falsas de Luís Seoane e Maruja Mallo.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
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Comisión 4ª :
. Coñecía a Consellería de Cultura as dúbidas preexistentes a respecto da
veracidade das 43 obras expostas supostamente atribuídas a Maruja Mallo e Luís
Seoane?
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. Como actuou a Consellería cando se fixeron públicos os documentos que
afirmaban a falsidade das obras mostradas durante o tempo da exposición no Museo
Municipal Ramón María Aller de Lalín?
. Contactou co alcalde do Concello de Lalín para analizar a situación e estudar
algunha acción?
. Contactou a Consellería cos asinantes dos dous informes que testemuñan a
falsidade das obras expostas?
. Que orzamento e a que accións concretas destinou a Consellería a súa
colaboración con todo o proceso relativo a esta exposición de obras falsamente
atribuídas a Maruja Mallo e Luís Seoane?

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 08/04/2021 16:44:03
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Daniel Pérez López e Carme González Iglesias,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 6ª, sobre a situación da factoría de REPSOL na Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O día 8 de abril a dirección de REPSOL comunicou á representación do persoal
do centro de traballo da empresa na Coruña a súa intención de aplicar un ERTE por
unha período de 6 meses. Unha medida inédita nesta factoría que afectaría a un total de
212 persoas.
A empresa REPSOL obtivo un resultado operativo de 600 millóns de euros no
ano 2020 (o duplo do agardado por analistas), e reduciu débeda nun 28%, o que
conduciu a unha suba da súa cotización en bolsa en canto se deron a coñecer os
resultados, anunciados con optimismo e satisfacción polo seu conselleiro delegado, o
Sr. Imaz, o 18 de febreiro.
Pouco despois desta presentación, o día 2 de marzo, o directivo de REPSOL foi
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recibido polo presidente Feijóo para, segundo reza a nota de prensa oficial, avaliar as
posibilidades dos Fondos Next Generation e os seus efectos na economía e no emprego.
Durante a reunión, e seguindo a mesma nota de prensa, o Sr. Imaz informou ao
presidente Feijóo dos proxectos de REPSOL na Coruña.
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O positivo dos resultados da empresa malia o contexto económico difícil, e o
posterior anuncio de investimentos na Coruña durante a reunión co presidente Feijóo,
fai que o ERTE anunciado pola empresa, como diciamos, inédito non só en REPSOL
Coruña senón nas empresas do sector de idénticas dimensións, resulte extremadamente
preocupante para o propio persoal e para a sociedade en xeral, sementando de dúbidas a
veracidade e solidez dos proxectos e outros anuncios corporativos e gobernativos, que
son desmentidos de xeito tan radical ao pouco tempo de ser realizados.
Feitos que poderían dar unha outra visión dos motivos e contido real da
entrevista entre Imaz e Feijóo, converténdoa nunha mera visita de cortesía para
anunciarlle a tormenta que viña provocar.
Por outra banda, o centro de traballo de REPSOL Coruña conta con un cadro de
persoal xa moi axustado para as necesidades operativas habituais, polo que resulta fora
de lugar a posibilidade de suspender total ou parcialmente os contratos deste persoal
reducindo aínda máis o número de horas efectivas de traballo.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na
Comisión 6ª :
. Cal foi o contido da reunión celebrada entre os señores Imaz e Feijóo?
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. De que proxectos falaron durante o transcurso da reunión?
. Tivo coñecemento o presidente Feijóo ou a Xunta de Galiza da intención da
empresa de aplicar medidas de carácter laboral ao persoal do centro da Coruña?

2

50134

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

. Participa a empresa REPSOL de algún dos proxectos da candidatura
comunicada pola Xunta de Galiza ao goberno do estado español para os fondos NEXT
GENERATION?
. Que opinión lle merece á Xunta de Galiza o anuncio do ERTE?
. Que ten pensado facer a Xunta de Galiza para evitar a aplicación do ERTE?
. Considera a Xunta de Galiza que existe algún perigo para o emprego na
factoría de REPSOL na Coruña?
. Que expectativas manexa a Xunta de Galiza para o futuro da factoría de
REPSOL na Coruña?

Santiago de Compostela, 8 de abril de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 08/04/2021 17:20:47

3

50135

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
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Daniel Pérez López e Carme González Iglesias,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta oral na Comisión 6ª, sobre a situación da empresa GABADI.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A empresa GABADI, da comarca de Ferrol, ven de pechar sen acordo o período
de negociación dun ERE extintivo por causas produtivas e organizativas. Unha medida
anunciada para 36 persoas dun total das 169 que actualmente traballan.
Trátase dunha empresa moi diversificada dentro do mercado da construción
naval, quer do punto de vista das actividades que realiza, que van desde a soldadura á
habilitación pasando pola andamiaxe, quer do punto de vista dos clientes e dos
mercados internacionais, xa que presta servizos, actualmente, en Dinamarca, Singapur,
Canada, China, ou Qatar, ademais de para NAVANTIA na ría de Ferrol.
Durante a negociación do ERE producíronse feitos que desmenten a necesidade
da execución dos despedimentos, como a realización desmesurada de horas extras ou a
contratación de empresas externas para a prestación de servizos que habitualmente
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realiza o persoal propio, algunha, por certo vinculada coa propia GABADI, como por
exemplo MONCINA. Outras das empresas subcontratadas foron GALICTIO, e
MONMEGA.
A empresa alega que a causa principal da medida que propón é a perda de
contratos en obra nova en Navantia, e propón como alternativa para os despedimentos
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unha serie de medidas que poden resumirse como a total desregulación das relacións
laborais dentro da empresa, negándose a asumir as alternativas propostas pola parte
social de redución temporal de contratos, máis coherente coa proposta e coas alegacións
que se conteñen na memoria empresarial, o que deixa en evidencia o feito de os
despedimentos tratarse dunha ameaza para conseguir o auténtico resultado perseguido,
que como diciamos non é outro que a desregulación das condicións de traballo.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta oral na Comisión
6ª:
-É consciente a Xunta de Galiza de que a debilidade da posición negociadora da
representación legal dos traballadores e traballadoras nos expedientes de regulación está
a ser aproveitada de maneira fraudulenta polas empresas?
-Que medidas ten pensado executar a Xunta de Galiza para evitar estes abusos?
-Que ten previsto facer a Xunta de Galiza para evitar o deserto de ocupación en
Navantia Ferrol?

Santiago de Compostela, 8 de abril de 2021
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Asdo.: Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Carme González Iglesias
Deputados e deputada do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Paloma Castro Rey e Pablo Arangüena
Fernández, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en
Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior.
O 8 de marzo de 2021 a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
publicou no Diario Oficial de Galicia a Orde do 5 de marzo de 2021 pola que se
establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións, en réxime de
concorrencia non competitiva, destinadas á creación ou mellora de infraestruturas
nos concellos de Galicia con poboación inferior a 20.000 habitantes, para o ano
2021, cun crédito orzamentario 2.303.664,34 €, distribuídos en dúas anualidades,
1.357.232,67€ para 2021 e 946.431,67€ para 2022, sendo a axuda económica
subvencionable do 70 % do investimento subvencionable, co límite máximo de
67.760,00 € por concello (IVE incluído), ata o esgotamento do crédito.
Na propia exposición de motivos, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda manifesta que a finalidade destas axudas son “humanizar as vilas
galegas, atendendo á realidade sociodemográfica de cada unha delas, aplicando
unha nova visión sobre as nosas urbes enfocada no futuro e nas persoas, para o
que é preciso acometer actuacións orientadas a frear o despoboamento,
potenciando as infraestruturas e servizos, en definitiva, mellorando o benestar e
a calidade de vida da súa poboación”.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para o seu debate en Comisión:
1ª) Cales son as razóns polas que a Xunta de Galicia fai esta convocatoria pública
en réxime de concorrencia non competitiva?
2ª) Considera o Goberno galego que as actuacións orientadas a “frear o
despoboamento, potenciando as infraestruturas, servizos e equipamentos e, en
definitiva, mellorando o benestar e a calidade de vida da súa poboación” non
debe ser un principio para atender aos 313 concellos galegos?
3ª) O Goberno galego ten algún plan para “acometer actuacións orientadas a
frear o despoboamento, potenciando as infraestruturas e servizos, en definitiva,
mellorando o benestar e a calidade de vida da súa poboación” máis alá desta
convocatoria de subvencións?

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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4ª) Cantas solicitudes se teñen recibido enumeradas por orde de solicitude e que
presentasen toda a documentación requirida?

Pazo do Parlamento, 8 de abril do 2021
Asdo.: Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Paloma Castro Rey
Pablo Arangüena Fernández
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/04/2021 17:30:10
Paloma Castro Rey na data 08/04/2021 17:30:20
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Pablo Arangüena Fernández na data 08/04/2021 17:30:27
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Á Mesa do Parlamento

Pablo Arangüena Fernández, Luís Manuel Álvarez Martínez, Paloma Castro Rey
e Patricia Otero Rodríguez, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta oral na Comisión 2ª.
O Consello da Xunta de Galicia o 21 de febreiro de 2019 autorizou a licitación
das obras para iniciar a 1ª fase de prolongación da Vía Ártabra ata a autoestrada
AP-9, entre o enlace da N-VI e a estrada autonómica AC-221, San Pedro de NósMabegondo, cun orzamento superior a 29,6 millóns de euros.
A referencia do Consello da Xunta de Galicia sinalaba que a licitación inclúe
unha modificación do contrato para executar a segunda fase da obra de entronque
coa AP-9 en canto o Ministerio de Fomento autorice esta conexión, cun
investimento total de 35 millóns de euros. Remataba a nota do Consello
indicando que a Vía Ártabra é unha vía estratéxica para a Xunta de Galicia
definida no Plan sectorial da rede viaria da Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre e
Oleiros, cuxos obxectivos son os de lograr a mellora das comunicacións na área
da Coruña e articular unha vía transversal para facilitar os tráficos de entrada á
cidade a través da N-VI, AP-9 e A-6.
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Débese lembrar que o dito Plan sectorial, aprobado en 2004, naceu coa premisa
de ser algo máis que un plan de infraestruturas de rede viaria, por iso, define
determinacións de política de intervención territorial que comprometen os
documentos que desenvolvan o plan; entre estas determinacións destacan a
potenciación da actividade comercial, o maior equilibrio territorial e cohesión
social e a liberalización das peaxes e, por suposto, todo iso minimizando o
impacto ambiental de conformidade coa normativa galega, española e europea.
Unha visión ampla das infraestruturas viarias de toda a contorna metropolitana da
Coruña non se pode circunscribir á conexión da Vía Ártabra coa AP-9,
incrementando a densidade de tráfico de saída e entrada á cidade pola avenida de
Alfonso Molina, no canto de buscar alternativas a esta vía urbana saturada; ao
tempo que unha verdadeira conexión dos concellos afectados, do conxunto de
polígonos industriais do cinto metropolitano da Coruña e das instalacións
portuarias esixe priorizar a conexión da Vía Ártabra coa A-6. Esta conexión debe
ser a verdadeira circunvalación de toda a comarca, xunto coa propia A-6 e a
terceira rolda, sen custos de peaxes. Levar o remate da Vía Ártabra á A-6 era e

50142

segue a ser unha necesidade, coa AP-9 é unicamente unha opción parcial e cativa
para todo o entorno metropolitano; iso si, incluso nos tres escenarios analizados
polo Ministerio de Fomento a sociedade concesionaria Autopistas del Atlántico
sería favorecida. Non obstante, o Plan MOVE 2009-2015 aínda en execución
eliminou da súa programación económica para a Vía Ártabra o treito AP-9 – A-6
de 5,4 quilómetros, cando ademais existía un estudo de trazado ata a A-6 que se
podería ter desenvolto como proxecto construtivo. O Concello de Cambre ten
achegado varios informes municipais aos centros directivos da Xunta de Galicia
con competencia nesta materia, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural,
Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, Axencia Galega de
Infraestruturas, sen que a día de hoxe se teñan atendido as incidencias postas de
manifesto nos ditos informes. O pasado 1 de agosto a Sociedade Galega de
Historia Natural (SGHN) denunciou diante da Fiscalía de Medio Ambiente “O
Trazado da Vía Ártabra entre o Polígono de Cambre e a Autovía A6 polo seu
elevado impacto ambiental, non avaliado conforme á lexislación vixente, e as
irregularidades na súa tramitación”.
Lamentable e incomprensiblemente, as obras da Vía Ártabra teñen arrasado xa
parte da zona húmida da Gándara, que acolle catro especies en perigo de
extinción e outras en estado de gran vulnerabilidade, ademais de funcionar como
barreira contra posibles inundacións nunha extensa área, estar incluído na
Reserva da Biosfera e figurar como hábitat prioritario na normativa europea e
como ben de interese cultural no catálogo da Xunta desde 1994.
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O 21 de decembro de 2020 a Axencia Galega de Infraestruturas publica un
anuncio polo que se somete a trámite de información pública o proxecto de
modificado número1 da Vía Ártabra, que contén modificacións na fase I e amplía
as súas determinacións á fase II, que está pendente da autorización de Fomento
para a conexión coa AP9.
A lei 21/2013, de avaliación ambiental, determina, por aplicación do seu artigo
43 e da súa DT primeira, que a DIA da obra, que data do ano 2009, perda
vixencia a partir dos 6 anos desde a entrada en vigor da lei, prazo que se cumpriu
o 12 de decembro de 2019, establecendo a mesma disposición transitoria o efecto
desa perda de vixencia: “el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de
evaluación del impacto ambiental del proyecto conforme a lo establecido en esta
ley”. Iso implica facer un estudo de alternativas, a correspondente comparativa
entre elas, a elección da máis axeitada, a proposta de DIA e a redacción do
proxecto baseándose na solución adoptada. A omisión deste trámite daría lugar á
nulidade dos actos administrativos que se adoptasen a partir do 12 de decembro
de 2019.
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Por iso os deputados e a deputada que asinan formulan as seguintes preguntas:
1ª) Vai a Xunta de Galicia omitir conscientemente as determinacións da Lei
21/2013, que implican a perda de vixencia da DIA do proxecto e a necesidade de
iniciar novamente o trámite de avaliación ambiental?
2ª) Por que a Xunta impulsa a destrución dun espazo de elevado valor ecolóxico
e cultural como a zona húmida da Gándara?
3ª) Está a Xunta promovendo a toda costa un interese urbanístico particular en
detrimento do interese público xeral que debería presidir unha obra pública da
dimensión do proxecto da Vía Ártabra?
Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2021

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 08/04/2021 16:31:59
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 08/04/2021 16:32:14
Paloma Castro Rey na data 08/04/2021 16:32:27
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Patricia Otero Rodríguez na data 08/04/2021 16:32:37
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Martín Seco García e Leticia Gallego Sanromán, 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.
O balance da política industrial do Goberno galego nos últimos 12 anos é
claramente negativo. Galicia perde peso no conxunto da industria española, tanto
en termos de volume de produción, como en termos de emprego. A análise do
Valor Engadido Bruto das industrias extractivas, manufactureiras e enerxía,
mostran un descenso continuado do seu peso no VEB total, polo menos, ata o
ano 2017 para o que existen estatísticas, cunha perda de peso en torno ao 0,2 %
anual.
A lexislatura pasada, o Índice de Produción Industrial (IPI) diminuíu un 2,5 % en
Galicia fronte ao 0,4 % no conxunto de España. E no 2019, foi especialmente
desfavorable, o IPI en Galicia diminuíu un 5,6 %, mentres en España aumentou
un 0,7 %.
En termos de emprego, dende que Feijóo goberna a Xunta de Galicia, o emprego
industrial diminuíu en Galicia un 11,1 % (de 208.400 a 185.100 ocupados),
mentres que en España o fixo nun 3,9 % (de 2.930.660 a 2.815.800). Así o
emprego industrial galego era en 2009 o 7,1 % do conxunto de España e baixou
en 2019 ao 6,6 %. Desta forma, a proporción de emprego que representa o sector
industrial no conxunto dos ocupados galegos reduciuse dende o ano 2009 ao
2019 en 1,1 puntos porcentual (do 17,8 % en 2009 ao 16,7 % en 2019).
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A política industrial da Xunta de Galicia nestes derradeiros dez anos foi o mellor
exemplo da publicidade e propaganda como eixes da acción de goberno, tratando
de aproveitar os éxitos que existiron no tecido industrial galego para vendelos
como propios, mentres que ante os problemas sempre existía algún responsable
externo, que cando non gobernaba o Partido Popular, era sobre todo o Goberno
de España.
Esta campaña publicitaria permanente reforzouse cunha batería de textos
lexislativos que permitían facer roldas de prensa, pero non aportaban nada ao
reforzo do tecido industrial de Galicia, sen instrumentar os programas de
innovación, programas de internacionalización e programas de mellora da
competitividade industrial, que eran contemplados normativamente.
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Probablemente, o mellor exemplo da incapacidade do Goberno de Feijóo de
plasmar en accións concretas a súa produción lexislativa en materia industrial é a
Lei 4/2010, do 23 de xuño, de fomento do sector naval de Galicia, norma con
moito de declarativa, pero con escasa (ou nula) incidencia real no sector dende a
súa aprobación.
A aprobación deste plan director da industria de Galicia correspóndelle ao
Consello da Xunta de Galicia, o cal xa o 13 de maio de 2015 aprobou a “Axenda
da Competitividade Galicia – Industria 4.0”, como “un dos eixos fundamentais
de desenvolvemento da súa política económica co obxectivo de fixar tecido
industrial en Galicia consolidando o crecemento”. As dúas metas principais da
axenda ata o 2020 eran o crecemento do sector industrial ata significar un 20 %
do PIB galego, e a creación de 50.000 novos postos de traballo na industria,
obxectivos totalmente incumpridos.
Doutra banda, o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) debería ser o
principal axente público co que conta a Xunta de Galicia para levar a cabo a súa
política industrial, sendo a súa xestión moi deficiente. De feito, o Igape está a
perder relevancia dende que Feijóo chegou ao goberno, cando sería necesaria
unha actitude moito máis activa. As súas partidas iniciais aparentemente
aumentan, pero son logo rebaixadas e a execución real de gasto no exercicio
previsto é moi baixo e claramente en declive. Así, no seu conxunto, dos 306
millóns de euros que tiña o Igape para o trienio 2016–2018, unicamente executou
160, pouco máis da metade; deixando sen xestionar practicamente outro tanto.
Esta situación é especialmente alarmante nos anos 2017 e 2018.
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Os elementos nucleares dunha política industrial alternativa están claramente
definidos. O ámbito institucional, o capital físico, chan industrial, transporte e
loxística, a financiamento, e o capital humano, organización, innovación,
internacionalización... Resulta evidente que cos datos do comezo podemos
afirmar que o modelo de actuación pública dos gobernos de Feijóo na actividade
industrial, en caso de que podamos aceptar que os ten, non funcionan.
É imprescindible avanzar cara a novas vías de actuación na política industrial,
especialmente, no contexto actual de fraxilidade crecente da economía
internacional, multiplicado coa chegada da pandemia do covid-19. Ademais da
incerteza do escenario económico internacional, temos as propias incertezas dos
elementos disruptivos do cambio tecnolóxico, que sen dúbida vai afondar na
necesidade de redefinir os mecanismos de actuación do ámbito público na
actividade industrial. A aparición de novas actividades e novas formas de
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produción, obriga ao ámbito público a reforzar esta transformación estrutural. O
elemento central deste novo escenario da produción industrial é o coñecemento
que tería que conducir a nosa economía cara a unha maior produtividade que
permitise á súa vez unha mobilidade no emprego que permitiría absorber os
empregos prescindibles no novo escenario.
Necesitamos unha política industrial que debe facer fronte ás necesidades
sectoriais e conxunturais da nosa industria nestes momentos de cambio. Desafíos
moi variados e diversos segundo o sector que se analice. Neste eido cabe
comentar especialmente os problemas que afectan á industria dun xeito
horizontal, é dicir, que inciden, en maior ou menor grao, en todas as ramas
industriais.

É imprescindible mellorar a eficiencia das políticas de I+D+i, de apoio ao
emprendemento, e do estímulo ao cambio organizativo e á modernización
tecnolóxica e de infraestruturas. É imprescindible un maior esforzo económico,
pero este ten que vir acompañado dos obxectivos de minimizar as barreiras ao
crecemento e de mellorar a produtividade do tecido industrial, non só dos
sectores industriais máis intensivos en coñecemento, senón tamén dos sectores
industriais maduros.
É preciso establecer unha política industrial realista e con visión de futuro, que
permita que Galicia teña a oportunidade de gañar o seu futuro no escenario da
Industria 4.0. E aínda máis nun contexto no que a ampliación da Unión Europea
e a crise trouxeron consigo o establecemento de facilidades para a
deslocalización de empresas galegas cara a outros territorios da Unión Europea.
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Necesitamos desenvolver unha Estratexia Galega de Modernización Industrial e
Competitividade que nos permita mellorar a nosa competitividade, tendo en
conta o noso contexto, no que estamos por debaixo da media europea en grandes
empresas, e temos un importante número de Pemes que precisan axuda.
Os escenarios de competencia son dous ben diferentes, fronte a aqueles territorios
con altas taxas de investimento en I+D+i, e con aqueles outros que teñen a
vantaxe de baixos custos laborais e medioambientais. Estratexias que teñen que
se definirs necesariamente nun acordo cos axentes económicos e sociais para que
sexan efectivas.
Unha nova política industrial é necesaria, en tanto este sector resulta estratéxico
pola súa capacidade de xerar postos de traballo, con mellores salarios, así como

50147

unha maior calidade e estabilidade no emprego. Un feito facilmente constatable
ao observar como as comunidades autónomas con maior peso da industria contan
á súa vez con menores taxas de desemprego e unha renda media máis elevada. A
dita reindustrialización debe ser complementada con medidas que impulsen a
transformación dixital, ademais da transición ecolóxica con xustiza social.
Agora ben, para un obxectivo tan ambicioso resulta imprescindible non só a
vontade do Goberno, senón tamén a participación de todos os axentes que
conforman a actividade industrial no noso país. É por iso polo que o PSdeGPSOE cre necesario, alcanzar un pacto galego pola Industria, acordado entre
todos os grupos parlamentarios, organizacións sindicais e empresariais, co fin de
dar certeza ao sector e favorecer a atracción de novos investimentos.
Agora, coa crise ocasionada pola Covid-19, este pacto galego pola industria é
máis necesario aínda se cabe. Así, o forte shock que producirá no curto prazo o
parón da actividade polas medidas de confinamento e o estado de alarma para
facer fronte á pandemia, seguiralle un posterior proceso de reconstrución
económica e social que permita recuperar canto antes a senda perdida coa
aparición do virus. Un proceso que necesitará do maior consenso social posible
para a súa mellor consecución, ao redor dun novo pacto para a reconstrución
económica e social. Este pacto de reconstrución será negociado no Parlamento de
Galicia. A procura do pacto entre diferentes ao redor desta comisión supón unha
oportunidade para incluír nos acordos entre os grupos da Cámara o necesario
pacto pola industria, acordado tamén cos axentes sociais, e que permita tanto a
rápida recuperación do sector, como tamén sentar as bases para unha nova
política industrial no noso país.
Por todo iso, o deputado e a deputada que asinan solicitan en resposta escrita
contestación á seguinte pregunta:
Cre o Goberno galego necesario un gran pacto galego pola industria, co
obxectivo de reactivar a economía e modernizar o modelo produtivo cara á
transición ecolóxica e á transformación dixital?
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Pazo do Parlamento, 31 de abril de 2021
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita, en demanda da declaración como BIC do Monumento aos Mártires de
Carral.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Monumento aos Mártires de Carral, para alén de facer parte da identidade
desta pequena localidade coruñesa, representa unha páxina viva da historia colectiva
galega na súa procura da democracia e dunha maior autoorganización política como
pobo.
As orixes deste simbólico monumento sobre o que se ergue a dignidade
colectiva temos que o procurar no levantamento liberal progresista encabezado polo
coronel Miguel Solís que se proclamou en Lugo o 2 de abril contra o goberno Narváez,
causante e promotor dun recorte de dereitos e liberdades e dunha centralización
administrativa que provocou a revolta militar que contou con importante apoio social.
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Con Narváez, como presidente do Consello de Ministros, proclámase unha nova
Constitución en 1845 que substitúe a de 1837, máis progresista; redúcese a participación
electoral; recórtase a liberdade de expresión e imprenta e prodúcese unha
reorganización dos municipios e deputacións provinciais, poñendo fin á democracia
municipal.
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As tropas sublevadas contra o réxime foron derrotadas na batalla de Cacheiras,
nas proximidades de Santiago de Compostela, o 23 de abril de 1846.
Un suceso que deixou pegada imborrábel na memoria do país, o que fixo que
dez anos despois estes militares fosen homenaxeados e condecorados, aprobándose a
realización dun monumento na súa memoria en Santiago de Compostela, aínda que non
chegou a realizarse.
En 1904 a Liga Galega da Coruña, grupo político rexionalista e liberal,
vinculado ao polo intelectual rexionalista coñecido como “A Cova Céltica”, levantaría o
seu propio monumento en memoria dos que denominou “Mártires da Liberdade” en
Carral, na localidade onde foran fusilados despois dun xuízo rápido.
Os rexionalistas viron nos feitos de 1846 un referente simbólico da historia de
Galiza e nos mártires de 1846 un símbolo do inicio do galeguismo que se asentaría en
clave política no primeiro cuarto do século XX.
O monumento aos Mártires de Carral ten forma de cruz con saíntes contrafortes
na súa base, resalta o almofadillado, loce o escudo de Galiza, fíxose con sillares de
granito traído da aldea de Illó en Barro (Pontevedra) e foi deseñado polo arquitecto D.
Juán Álvarez Mendoza. Posteriormente rodeouse cun valado de ferro fundido, obra dos
Irmáns Seoane de Vilaboa.
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No mes de maio de 1917, ábrese outra subscrición popular para erguer un
mausoleo en honor dos mártires do levantamento de 1846 e colocar unha lápida cos
nomes dos fusilados no monumento erguido pola Liga Gallega en 1904.
Este acontecemento histórico deixou unha profunda pegada na literatura galega
decimonónica e ao longo do século XX.
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Asemade, segue a ser un lugar de recoñecemento anual por parte do pobo e de
colectivos culturais, así como un punto de encontro en irmandade para as comunidades
educativas de Carral e Cacheiras.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Valora o goberno a relevancia histórica do Monumento aos Mártires de Carral?
. Prevé algunha iniciativa de recoñecemento e posta en valor deste monumento
máis de 100 anos despois da súa inauguración por subscrición popular?
. Coñece o goberno as diferentes iniciativas de carácter social e popular que
anualmente manteñen viva a memoria e legado de dignidade que reivindica este
monumento?
. Comprométese o goberno a iniciar o expediente conducente a incoar como BIC
o Monumento aos Mártires de Carral?
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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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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita, sobre a información que ofrece o visor de aproveitamentos forestais a
respecto do patrimonio arqueolóxico para garantir a súa seguridade e protección.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A altura de 2018 a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural tiña rexistrado
arredor de 20.000 entidades arqueolóxicas en Galiza (xacementos, achados,
referencias...), froito fundamentalmente de traballos de prospección arqueolóxica
levados a cabo na década dos oitenta e noventa do século pasado, momento no cal a
tecnoloxía de posicionamento xeográfico e a cartografía dispoñíbel non permitían situar
as entidades que se localizaban de forma precisa. Isto provocaba problemas á hora de
garantir a súa protección e inseguridade xurídica aos particulares, xa que non era
infrecuente que a situación do ben arqueolóxico se atopase fóra do ámbito delimitado no
instrumento de planeamento correspondente cando existía tal figura.
A Disposición final décimo segunda da Lei 5/2017, de 19 de outubro, de
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fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galiza, incorpora modificacións
na Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de Galiza, concretamente engádelle
unha nova disposición adicional, a décimo terceira, relativa á información xeolocalizada
dos xacementos arqueolóxicos, no que se establece que <<os distintos departamentos
da Administración xeral da CCAA colaborarán coa dirección xeral competente en

1

50154

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

materia de protección do patrimonio cultural para que, no prazo dun ano, se publique a
ferramenta xeográfica corporativa que incorpore a información xeolocalizada dos
xacementos

arqueolóxicos

identificados

ata

o

momento,

que

permita

ás

Administracións Públicas e ós operadores económicos unha planificación respectuosa
co patrimonio cultural de Galicia>>.
No mesmo senso, a Lei 5/2017 tamén modifica a Lei 7/2012, de 28 de xuño, de
montes de Galiza, incorporándolle a Disposición adicional sétima, relativa á
xeolocalización do espazos suxeitos a algún réxime de protección e dos ámbitos de
protección do dominio público, no que se establece que <<os distintos departamentos
da Administración xeral da CCAA colaborarán para que se publique no portal de
cortas privadas da consellería competente en materia de montes a información
xeolocalizada debidamente actualizada que permita coñecer cando os montes ou
terreos forestais forman parte de espazos suxeitos a algún réxime de protección do
dominio público, de forma que permita aos operadores económicos unha planificación
da xestión forestal respectuosa con ditos espazos>>.
Segundo o Instituto Galego de Estatística, no ano 2018 o 65% do territorio
galego era forestal, e segundo algunhas estimacións máis de 11.500 xacementos
arqueolóxicos atópanse en superficies forestais.
A isto é preciso sumarlle as previsións recollidas na Revisión do Plan Forestal
de Galiza que prevé un incremento medio da superficie forestal arborada grazas á
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repoboación da superficie forestal desarborada de 125.00 hectáreas; ademais,
transformaranse 55.000 hectáreas de masas mixtas en masas puras no horizonte de 20
anos.
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A estas cifras hailles que engadir as tarefas silvícolas que se efectúan en
superficies xa arboradas, o cal amosa uns parámetros e magnitudes de gran calado que
poden xerar o maior impacto sobre o patrimonio arqueolóxico da historia, e algúns dos
cales están saltando cun chorreo continuo nos medios de comunicación con constantes
desfeitas aos xacementos arqueolóxicos como consecuencia de aproveitamentos
forestais, plantacións, corta lumes, etc.
A actividade forestal de produción de madeira (eucaliptos e piñeiros,
esencialmente) é, xunto coa minería, unha das actividades máis agresoras co medio. Ben
é certo que estes impactos deberán ser identificados e minimizados grazas á introdución
de medidas protectoras e correctoras, para o cal é indispensable que os xacementos
arqueolóxicos estean ben situados.
Doutra banda, entre os anos 2018 e 2019, leváronse a cabo traballos de
xeolocalización de xacementos arqueolóxicos galegos coordinados pola Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural, da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, cun
importante esforzo económico que ascendeu a máis de un millón de euros.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Están rematados todos os traballos contemplados na licitación do contrato de
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<<Xeolocalización e delimitación dos xacementos arqueolóxicos que se coñecen na
CCAA de Galiza (25 lotes)>>? Comprobáronse os traballos de cara á correcta
xeolocalización da totalidade dos xacementos, ou hai erros evidentes?
. A información obtida nos traballos de Prospección arqueolóxica para
xeolocalizar e delimitar os xacementos arqueolóxico que se coñecen na Comunidade
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Autónoma de Galiza están incorporados ao visor de aproveitamentos forestais
(http://mapas.xunta.gal/visores/aproveitamentos/)? Pode garantir a Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural que a información aí existente sobre a localización dos xacementos
é absolutamente fiable e está completa?
. No proxecto de intervención arqueolóxica sinálase que <<durante os traballos
de campo deberá recollerse, ademais, información sobre aqueles bens que, polo seu
estado de conservación actual (estruturas á vista, perigo de destrución por erosión, etc.),
se considere que cumpriría realizar unha intervención arqueolóxica de documentación
e/ou tapado. Seleccionaranse unicamente aqueles con maior risco e interese>>; cantos
bens foron documentados e notificados que polo seu estado de conservación necesitan
unha intervención de documentación e/ou tapado? Asemade, cales son as medidas
adoptadas pola consellería en materia de patrimonio cultural para satisfacer estas
necesidades?
. De acordo coa Directiva europea Inspire, coa Lei 14/2010, de 5 de xuño, sobre
as infraestruturas e servizos de información xeográfica en España, ou no contemplado
nos artigos 21 a 23 da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, que
sinala como modalidade preferente da difusión da información pública en formatos
abertos que permitan á cidadanía a reutilización dos datos públicos, que previsión existe
para que a localización e documentación básica sobre os bens arqueolóxicos
xeolocalizados sexa accesible en formatos interoperables de acordo con estándares
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europeos?

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021
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Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 05/04/2021 09:32:09

Daniel Castro García na data 05/04/2021 09:32:12

CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
REXISTROmEh3Kw6N71
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Mercedes Queixas Zas na data 05/04/2021 09:32:20

5

50158

Á Mesa do Parlamento
Marina Ortega Otero e Julio Torrado Quintela, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia e ao abeiro
do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara presentan ante esa Mesa a
seguinte Pregunta para a súa resposta escrita
Galicia atópase no proceso de vacinación da pandemia da Covid-19. A
vacinación foi o feito determinante na contención do virus alá onde máis atacou,
nos centros de atención residencial.
A pandemia fixo visible a realidade do contexto de atención residencial para os
maiores, obrigando ás administracións competentes a un cambio de perspectiva
sobre o modelo residencial do futuro inmediato, para optimizar o modelo de
coidados para as persoas maiores.
Dende a Dirección Xeral de Atención Integral Sociosanitaria creouse un comité
asesor sociosanitario para avanzar no novo modelo de atención residencial. O 16
de marzo celebrouse o terceiro encontro do mesmo coa Consellería de Política
Social.
Tendo en conta a relevancia da cuestión a tratar, dende o Grupo Socialista
consideramos fundamental coñecer a composición do Comité Asesor, así como
unha maior participación do resto de forzas representativas da cidadanía galega.
Con elo, a finalidade será optimizar os coidados das persoas maiores cunha
perspectiva ampla.
Polo exposto, a deputada e deputado asinantes formulan as seguintes preguntas:
1.ª) Quen forma parte do Comité Asesor Sociosanitario?
2.ª) Que avances existen en canto ao novo modelo residencial?
3.ª) Que investimento económica adicional estímase será necesaria para o novo
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modelo residencial?
Pazo do Parlamento, 20 de marzo de 2021
Asdo.: Marina Ortega Otero
Julio Torrado Quintela
Deputada do G. P. dos Socialistas de Galicia

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Á Mesa do Parlamento
Rosana Pérez Fernández 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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Segundo os datos do informe do Consello Económico e Social realizado pola
Universidade da Coruña, presentado no pasado mes de marzo e trasladado ao goberno
galego, o 66,5% das persoas dependentes en Galiza están sendo atendidas polos seus
familiares en exclusiva, sen ningunha axuda pública nin contratación de coidadores
externos.
O informe, que recolle datos a decembro de 2019, asegura que dos 120.000
dependentes existentes en Galiza, case 118.000 viven nos seus fogares e que na nosa
Comunidade, o sistema de dependencia só chega a dar cobertura ao 51% da poboación
beneficiaria total.
Segundo, pois, ese informe, podemos concluír que a atención ás persoas
dependentes en Galiza dista moito aínda de ser a acaída, xa que nestes momentos

CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
REXISTROcQDb4vq7l2
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

existen 3 prazas en centros residenciais por cada 100 persoas maiores de 65 anos, cando
a recomendación da Organización Mundial da Saúde para unha cobertura axeitada é de
5.
Os obxectivos do goberno galego deben ser garantir que o 100% dos
dependentes podan optar a recursos públicos para cubrir as súas necesidades e, no

1

50161

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

entanto, na actualidade a carencia de prazas públicas é evidente. Oito de cada 10 prazas
de residencias de maiores en Galiza son privadas e as listas de agarda para acceder a
unha praza pública en residencias está moi por riba do establecido.
A pandemia fixo aínda máis visíbel o que non se quería ver, un modelo
residencial privatizado e mercantilizado no que o dereito a unha vellez digna foi
convertido en obxecto de lucro e negocio e deixou de ser un dereito protexido.
A este panorama negativo no que está en xeral o noso país, non escapa
tampouco a situación da comarca da Barbanza, unha zona (Rianxo, Boiro, A Pobra do
Caramiñal e Ribeira) que, con preto de 67.000 habitantes, conta con case 15.000
maiores de 65 anos, dos que cerca de 5.000 teñen máis de 80 anos. Unha situación que
non mellora expectativas de cara aos vindeiros anos nos que se prevé, segundo distintos
informes, un medre moi significativo de persoas maiores de 65 anos.
O conxunto da comarca só conta cun centro residencial da terceira idade de
titularidade pública, o da Pobra do Caramiñal, con 48 prazas. Existen outras 130 prazas
en Ribeira repartidas (106 e 24) en dúas residencias de xestión privada.
Dende o ano 1986, data da posta en marcha da residencia da Pobra, na Barbanza
non aumentou a oferta pública, malia a aumentar a poboación maior e a lista de agarda
para este servizo, en moitos casos de moito máis dun ano, tal e como vén poñendo de
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manifesto o Consello de Contas en reiterados informes.
De feito, nos últimos anos houbo diversas mobilizacións na comarca
reivindicando unha maior dotación de prazas residenciais públicas e neste contexto
seguen a lembrarse aínda as declaracións do alcalde de Ribeira en varias ocasións a
respecto de destinar o edificio municipal coñecido como “Hesta Kurva”, que costou ás

2

50162

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

arcas municipais 100.000 euros no ano 2013, a unha residencia de maiores privada en
vez de apostar por unha pública.
Por outra banda, o programa electoral do Partido Popular para as últimas
eleccións autonómicas recolle “a creación de novas prazas nas zonas con maior
demanda detectada co horizonte de acadar no conxunto da lexislatura cerca de 2.000
novas prazas públicas”. E a Consellería de Política Social anunciou recentemente en
sede parlamentaria os traballos para definir un novo modelo de residencias, “cuxa
ubicación terá en conta factores como a poboación e a súa estrutura por idades”.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Tendo en conta a esperanza de vida dos galegos e galegas así como as
características demográficas de Galiza na actualidade e as expectativas para os vindeiros
anos, que previsións manexa o goberno galego a respecto da

dotación de prazas

residenciais públicas para maiores na presente lexislatura?
. Que valoración fai o goberno galego

do número de prazas residenciais

públicas na comarca da Barbanza?
. Considera que a existencia dun só centro residencial público en toda a comarca
dende 1986 cumpre coas necesidades da súa poboación? De non ser así, vai aumentar o
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número de prazas públicas na Barbanza nos vindeiros anos?
. Que previsións ten a Xunta de Galiza respecto da construción ou creación de
novas residencias públicas na comarca da Barbanza durante a actual lexislatura?
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. A día de hoxe, conta co ofrecemento de terreos e/ou edificios por parte dalgún
dos concellos da comarca? De ser así, que valoración fai dos mesmos?
. Ten constancia a día de hoxe a Xunta de Galiza da creación de novas
residencias privadas na comarca da Barbanza?

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021

Asdo.: Rosana Pérez Fernández
Olalla Rodil Fern
Deputadas do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 05/04/2021 10:25:31
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Rosana Pérez Fernández na data 05/04/2021 10:25:35
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita, sobre as medidas e recursos a disposición do Servizo de Vixilancia e
Inspección para o seguimento, control e supervisión das autorizacións de intervencións
sobre bens do patrimonio arqueolóxico relativas a aproveitamentos forestais.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A actual estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia fixa como
órgano superior e de dirección a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural dependente da
Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Á vez, a DX de Patrimonio Cultural
está estruturada en dúas subdireccións xerais, unha de Conservación e Restauración de
Bens Culturais, e outra de Protección do Patrimonio Cultural. Formando parte desta
última atópase o Servizo de Vixilancia e Inspección a cuxo servizo correspóndenlle as
seguintes funcións:
a) Vixilancia sobre os bens de calquera natureza integrantes do patrimonio
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cultural de Galicia, para a súa protección e conservación.
b) Tramitación dos procedementos sancionadores por infraccións da normativa
vixente en materia de protección do patrimonio cultural, e realización de
informes encamiñados a determinar e avaliar os danos producidos nel, así como
a proposta á Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de adopción de medidas
cautelares.
1
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c) Comprobación do cumprimento das normas, resolucións e ditames emanados
da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
d) Control do rexistro das transaccións realizadas polas persoas ou entidades
dedicadas ao comercio de bens integrantes do patrimonio cultural e do
cumprimento dos requisitos para o exercicio desta actividade.
e) Elaboración do plan anual de inspección.
f) Coordinación cos servizos das xefaturas territoriais competentes en materia
de inspección dos bens integrantes do patrimonio cultural de Galicia, en
relación coa instrución dos expedientes sancionadores e as actuacións
correspondentes á investigación, comprobación e comunicación sobre os feitos
obxecto de reclamacións ou denuncias sobre presuntas afectacións a aquel
patrimonio.
g) Calquera outra función análoga que lle sexa encomendada.
Segundo se fan eco distintos colectivos e medios de comunicación, o patrimonio
arqueolóxico está sufrindo desfeitas constantes como consecuencia de distintos
aproveitamentos forestais madeireiros.
No ano 2018 rexistráronse en Galiza 107.705 declaracións responsables e
solicitudes de autorizacións para aproveitamentos en montes ou terreos de xestión
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privada para un volume total de 9.716.425 metros cúbicos de madeira. No ano 2019, o
número de declaración responsables e solicitudes de autorización descendeu ata 93.921
(un 12,80% menos que o ano anterior), mentres que o volume de aproveitamento
madeireiro declarado descendeu ata os 9.442.623 metros cúbicos (un 2,82% menos que
no ano precedente).
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No ano 2018, as solicitudes de autorización con algunha ou varias afectacións
foron un 20,35% do total. No ano 2019, a pesar de que o número total de declaración
responsables e de solicitudes de autorización caeu no conxunto do país, as solicitudes
con algunha ou varias afectacións supuxeron neste ano un 27,65% do total das
solicitudes de autorización presentadas.
No 2018 a maior incidencia das afectacións, cun 54,59%, correspóndese á
afección de zona de policía de augas, seguida de estradas cun 20,83%. O Patrimonio
Cultural (sen contar o Camiño de Santiago) foi a terceira causa con 3.032 solicitudes de
autorización afectadas, é dicir, un 13,83% do total das solicitudes de autorización con
algún tipo de afectación (un 2,82% do total das solicitudes de autorización presentadas).
No ano 2019, o Patrimonio cultural foi de novo a terceira circunstancia que
afectou a un maior número de solicitudes de autorización. Rexistráronse un total de
4.456 solicitudes de autorización afectadas, é dicir, un 1.424 máis que no ano
precedente. Se ben neste ano o total de solicitudes de autorización con algunha ou varias
afectacións aumentou con respecto ao ano 2018, as solicitudes de autorización
afectadas por patrimonio foron as que máis aumentaron cun 46,97%.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
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. Cales son as medidas e recursos, materiais e humanos, a disposición do Servizo
de Vixilancia e Inspección para o seguimento, control e supervisión das autorizacións
de intervencións sobre bens do patrimonio arqueolóxico relativas a aproveitamentos
forestais? Cal é o número de inspeccións realizadas entre os anos 2018 e 2020 polo
citado servizo?
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. Cal é o número de expedientes informativos e sancionadores abertos entre os
anos 2018 e 2020 relativos a agresións ao patrimonio arqueolóxico relacionados coa
actividade forestal?
. Cal é o número de expedientes sancionadores abertos pola DXPC en Galiza en
materia de infraccións do patrimonio cultural en cifras anuais desde o ano 2005 ata o
2020?
. O artigo 133.5 da Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de Galiza,
establece que os importes das multas impostas en concepto de sancións destinaranse á
investigación do patrimonio cultural de Galiza e a conservación, restauración e
valorización dos bens dos que sexa titular ou que xestione a CCAA. Cal é o importe
ingresado das multas impostas entre os anos 2018 e 2020, e cales son as actuacións de
conservación, restauración e valorización executadas, así como os xacementos
destinatarios de tales actuacións?
. Adoptouse algún tipo de medida específica no Plan anual de inspección 2018,
2019 ou 2020 para paliar o impacto dos aproveitamentos forestais no patrimonio
arqueolóxico? Cales son os resultados xerais dos citados plans 2018-2020?
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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:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 05/04/2021 11:09:34

Daniel Castro García na data 05/04/2021 11:09:38
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Mercedes Queixas Zas na data 05/04/2021 11:09:46
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita.

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
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
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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.
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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
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
dúas linguas oficiais reparten a docencia en porcentaxes iguais ou que non existen
limitacións ao ensino do galego.
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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
2
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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
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
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
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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.
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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
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
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
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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.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. 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?
. 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?
. 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?
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. 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
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Asdo.: Mercedes Queixas Zas
Daniel Castro García
Manuel Lourenzo Sobral
Deputada e deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 05/04/2021 13:07:17

Daniel Castro García na data 05/04/2021 13:07:20
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Mercedes Queixas Zas na data 05/04/2021 13:07:28
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Noa Presas Bergantiños e Luis Bará Torres,
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 obras da Xunta de Galiza no concello de Ourense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nos últimos anos o concello de Ourense ven padecendo unha importante,
drástica nalgúns casos, redución dos investimentos en obras e infraestruturas públicas o
que, unido as distintas crises sufridas, está a provocar un importante deterioro
económico e social. Xunto coa evidente repercusión económica, non compensada -antes
ao contrario- por un incremento dos investimentos privados, a cidadanía de Ourense
está a padecer unha perda considerable na calidade dos servizos públicos que recibe das
diferentes administracións públicas, así como unha progresiva degradación do espazo
urbano.
Así durante o primeiro trimestre do 2020 no que gobernaba o Concello de
Ourense o Partido Popular e Democracia Orensana a Entidade Local non licitou obra
algunha, sin que a licitación dos meses posteriores compensase tal abandono A
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situación é similar á vivida ano 2019 no que o investimento do goberno local foi apenas
superior ao millón de euros, situándose á cola de todas as capitais de provincia do
Estado, xunto con Palencia e Segovia.
A práctica incomparencia do goberno local non foi compensada cun incremento
investidor doutras administracións pública, nin do goberno amigo da Xunta de Galiza,
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nin do goberno do Estado, que tamén reduciu os proxectos previstos para Ourense que
por certo, seguen ser os mesmos nas últimas décadas, o que ven a acreditar o desleixo e
falla de interese con Ourense dos sucesivos gobernos do Estado.
Poren o problema dos investimentos públicos en Ourense non só é cuantitativo que claramente o é- senón tamén cualitativo, pois é notorio que algúns dos poucos
proxectos que se aproban e executar non dan solución ás necesidades existentes, non se
executan consonte ao previsto, non respostando, en moitos casos, ás urxencias e
prioridades da cidade de Ourense e a súa poboación.
Así, no ano 2018 investiuse máis dun millón e medio de euros no contrato
denominado Mellora da accesibilidade da OU-536, obviando un proxecto existente
dende hai anos que alén da facilitar a circulación e aumentar a seguridade viaria,
interviría para a integración e transformación urbana.
Na mesma liña e como xa temos denunciado estanse a executar as obras de
acondicionamento na rúa Marcelo Macías por máis de 1,7 M€ obviando o parecer dos
técnicos municipais que denuncian que as mesmas non se axustan ao proxecto, nin
respostan á finalidade que supostamente motivou o investimento de recursos públicos.
Algo moi similar ao realizado no edificio xudicial ao que se destinaron máis de 18 M€
sen unha correcta organización do espazo, das funcións que se ían desenrolar no
mesmo, das condicións das persoas que traballan nel. A que a Xunta denominada
Estación de Autobuses de Ourense, a inacabada AG-31, ou as obras de acceso ao
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polígono industrial de San Cibrao dende a A-52 que a pesares do investimento
realizado, non permiten conectar o referido parque industrial coa autovía das Rías Baixa
que, xa que logo, aínda non ten conexión áxil cos parques industriais de Ourense.
Igualmente o traslado da pista de skate dende o pavillón dos Remedios á ao parque de O
Couto ou as obras de valoración da Ponte Romana.
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Sen que nesta breve escolma podamos esquecer a existencia de proxectos
esenciais para o desenvolvemento de Ourense que levan décadas paralizados ou con
escasos e nada significativos avances, por parte dos sucesivos gobernos do Estado,
como é a conexión viaria entre Ourense e Lugo (A-56), con Valdeorras ou a integración
do AVE na cidade de Ourense que perpetúa a división entre bairros e cercea a necesaria
humanización e racionalización urbana da cidade.
En suma, a escasa obra pública executada en Ourense nos últimos anos non está
a impulsar o desenvolvemento económico e social da cidade, sendo evidentemente
ineficiente para a mellora da calidade de vida da cidadanía.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Valora o Goberno Galego a posibilidade de recuperar o proxecto de
soterramento da vía OU-536 (Avda. Otero Pedraio), P.Q. 0+000 - 2+000 ou entende que
coa obra executada ve dar total satisfacción ás necesidades de integración urbana e de
seguridade viaria existentes?
. Que actuacións realizou a Xunta de Galiza para certificar que a obra executada
na r/ Marcelo Macías de Ourense se corresponde co proxecto aprobado e licitado?
. Considera a Xunta de Galiza que a recentemente inaugurada Estación de
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Autobuses de Ourense mellora a circulación viaria de Ourense, respondendo ás
demandas urbanas, sociais e cidadás de Ourense?
. Durante o último mes que xestións concretas realizou a Xunta de Galiza co
Goberno do Estado para garantir a inmediata execución da denominada variante exterior
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do AVE en Ourense, o sobre a conexión viaria das cidades de Ourense e Lugo, ou da
autovía entre a capital e a comarca ourensán de Valdeorras?

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 05/04/2021 13:35:09

Noa Presas Bergantiños na data 05/04/2021 13:35:12
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 05/04/2021 13:35:22
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Á Mesa do Parlamento
Paloma Castro Rey, Marina Ortega Otero e Julio Torrado Quintela,
deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
A Lei galega 10/2003, do 26 de decembro, regula o dereito de acceso ao
entorno das persoas con discapacidade acompañadas de cans de asistencia.
Na actualidade, pasados case 18 anos, e necesario adaptar esta lei á normativa
vixente a nivel europeo e estatal, en concreto ao Real decreto lexislativo 1/2013,
do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei xeral sobre os
dereitos das persoas con discapacidade e a súa inclusión social, que cumpre o
mandato recollido na disposición derradeira segunda da Lei 26/2011, do 1 de
agosto, de adaptación normativa ao Convenio internacional sobre os dereitos das
persoas con discapacidade, xa que implica a consagración destes dereitos e a
obriga dos poderes públicos de garantir que o exercicio dos dereitos das persoas
con discapacidade é completo e efectivo, en de acordo co establecido no artigo
9.2 da Constitución.
Polo tanto esta lei precisa reformas para adaptala á nova normativa en extremos
como:
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1. Ampliación da aplicación desta lei non só ás persoas que a consecuencia da
súa discapacidade teña que ir acompañada dun can de asistencia, tamén para
outras persoas que precisen da utilización dun can de asistencia para promover a
súa autonomía persoal (cans de asistencia xubilados, a vítimas de
violencia de xénero) e necesidade de ampliar o dereito de acceso a outros
ámbitos, singularmente o laboral e os espazos privados de uso colectivo.
2. Necesidade dun desenvolvemento regulamentario que inclúa entre outros
extremos:
- O relativo ao procedemento de acreditación, rexistro e identificación oficial
dos cans de asistencia.
- Creación dun distintivo de identificación oficial coa fin de posibilitar o
exercicio do dereito de acceso ao entorno polas persoas adestradoras e
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educadoras de cachorros acompañados por estes cans durante o seu
adestramento, ou aos cans guía xa acreditados como tales.
Así mesmo e co fin de sensibilizar á cidadanía sobre a necesidade de garantir
accesibilidade a toda a poboación así como sobre a función que levan a cabo
estes cans, dende o Grupo Parlamentario Socialista, entendemos que sería
axeitado que pola Xunta de Galicia, se promocionen campañas informativas,
divulgativas e educativas relacionadas cos beneficios, dereitos e obrigas no
uso de cans de asistencia dirixidas á poboación en xeral, cun maior fincapé en
promover ese tipo de campañas para os centros de ensino ou sectores como
hostalería, comercio, transporte e servizos públicos.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Vai reformar o Goberno galego a Lei 10/2003, do 26 de decembro, sobre
o dereito de acceso ao entorno das persoas con discapacidade
acompañadas de cans de asistencia? Cando?
2. Vai a incluír nesta reforma os cans que prestan asistencia as persoas
maiores ou vítimas de violencia de xénero?
3. Cando ten previsto o Goberno ditar disposicións de desenvolvemento de
dita lei?
4. Vai abrir o Goberno un procedemento participativo de cara a ese
desenvolvemento? Cando?
5. Pensa o Goberno que a lei debería posibilitar o exercicio do dereito de
acceso ao entorno polas persoas adestradoras e educadoras de cachorros
acompañados por estes cans durante o seu adestramento?
6. Vai promover o Goberno campañas informativas, divulgativas e
educativas relacionadas cos beneficios, dereitos e obrigas no uso de cans
de asistencia dirixidas especialmente aos centros de ensino e a sectores
como hostalería, comercio, transporte e servizos públicos?
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7. Ten intención o Goberno de potenciar o Comité Consultivo para a
Protección Animal, regulado na lei 4/2017, do 3 de outubro, de
Protección e Benestar dos Animais de Compañía en Galicia, como órgano
de consulta e asesoramento con relación aos cans de asistencia?

Pazo do Parlamento, 5 de abril do 2021
Asdo.:

Paloma Castro Rey
Marina Ortega Otero
Julio Torrado Quintela
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
Paloma Castro Rey na data 05/04/2021 17:18:10
Marina Ortega Otero na data 05/04/2021 17:18:17
Julio Torrado Quintela na data 05/04/2021 17:18:27
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Á Mesa do Parlamento
Leticia Gallego Sanromán e Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
A crise sanitaria derivada da Covid-19 leva aparellada unha crise económica e
unha crise social sen precedentes que van acompasadas das ondas de propagación
do virus que, por desgraza, seguirán azoutándonos ata que se consiga a
vacinación total da poboación.
A hostalaría é un dos sectores máis afectados, debido fundamentalmente á
redución de aforos e horarios, contención dos gastos por parte das familias, medo
ao contacto social e os peches perimetrais, así segundo os datos publicados polo
IGE no seu Informe sobre os indicadores de actividade, o indicador de actividade
do sector da hostalaría rexistrou unha caída no mes de decembro do 56,8 %
respecto do mesmo mes do ano anterior, sendo un dos sectores que experimenta a
maior caída, reducíndose paralelamente a cifra de negocio nun 47,9 % e cunha
perda do 13,5 % do persoal ocupado no sector, dúas décimas por riba do
conxunto do Estado.

CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
REXISTROoJejYfPMt9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

A desescalada trouxo consigo unha serie de novas medidas para a hostalería co
fin de lograr un servizo seguro. Ao control do número de persoas, a distancia
interpersoal e a limpeza únese esta vez o uso dun código QR para controlar a
capacidade. A implantación deste sistema por parte da Xunta de Galicia é
obrigatorio para os empresarios da hostalería.
Desde o 12 de marzo, despois de dar a Xunta de Galicia unha moratoria dunha
semana para a entrada en vigor desa norma, dadas as queixas sobre o mal
funcionamento da páxina oficial desde a que se debería descargar o material
gráfico, todos os establecementos de hostalería de Galicia están obrigados a
presentar un cartel da Xunta de Galicia que mostra a capacidade do local, tanto
na terraza como no interior, e no que aparece un código QR. Para que todos os
clientes que o decidan poidan rexistrar a súa presenza no establecemento. O
obrigatorio é que os bares, cafés e restaurantes presenten o código QR. Os
consumidores son os que poden escoller voluntariamente escanealo. O obxectivo
é axudar a rastrexar a orixe dos casos de Covid-19 para cortar a cadea de
infeccións canto antes e controlar o aforo do local.
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Nesta iniciativa da Xunta de Galicia non se tivo en conta a existencia de clientes
"non tecnolóxicos", que non utilizan este tipo de ferramentas no seu día a día.
Pasado un tempo da obrigatoriedade desta medida do código QR o Grupo
Parlamentario Socialista demanda datos actualizados do funcionamento desta
APP de uso obrigatorio para a hostalería. E así, deste xeito saber se esta medida
está funcionando para detectar novos gromos na nosa comunidade autónoma e
para controlar os aforos dos locais.
Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Cantas empresas de hostalería teñen esta ferramenta do código QR
implantada no seu local?
2. Cantos clientes descargáronse esta aplicación do código QR nos locais de
hostalería?
3. Cantos gromos detectáronse a través do código QR nos locais de
hostalería?
4. Que nivel de eficacia está tendo esta aplicación do código QR para detectar
novos gromos e para controlar a capacidade dos locais?

Pazo do Parlamento, 5 de abril do 2021
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Asdo.: Leticia Gallego Sanromán
Martín Seco García
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
50184

Asinado dixitalmente por:
María Leticia Gallego Sanromán na data 05/04/2021 17:28:54

CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
REXISTROoJejYfPMt9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Martín Seco García na data 05/04/2021 17:28:59
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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, relativa as medidas para a recuperación do polbo na costa galega.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No pasado mes de outubro, o Grupo Parlamentar do BNG rexistraba unha serie
de iniciativas nas que trasladaba a grande preocupación de moitos mariñeiros galegos
após a nefasta campaña do polbo sufrida durante o pasado verán, no que case non se
chegou ao 10% das capturas dos últimos anos.
Pechado o ano 2020, a día de hoxe xa coñecemos a totalidade dos datos e estes
son máis que alarmantes: As vendas nas lonxas galegas diminuíron un 60%, a
facturación fíxoo nun 40% e das máis de dúas toneladas capturadas no 2019, apenas
unha foi capturada no 2020.
Na resposta escrita que a Consellería do Mar enviou a este Grupo no mes de
febreiro, asegúrase “estar a traballar en tres liñas fundamentais: 1.- Por parte das
Federacións procederíase a manter xuntanzas para presentar propostas que xiren entorno
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á revisión do plan (número de nasas, período de veda e control). 2.-Desde a Consellería
procedeuse a analizar as ferramentas legais que permitan establecer paralizacións
temporais e o reforzo do control. 3.-Desde a Consellería procedeuse a analizar as causas
na diminución das capturas de polvo á que asistimos este ano. Amais, tense realizado un
estudo sobre o estado do recurso e un dos datos importantes reside en que o valor da
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clase máis pequena de polbo capturado (<250g) é o máis alto de tódalas campañas
anteriores, e por iso hai que regular ata que medre e acade talla comercial …”.
Na exposición de motivos da resolución do 12 de maio de 2020, pola que se
aproba o Plan experimental para a xestión do polbo con nasa para a campaña 2020/21,
xa se recolle que o ciclo vital do polbo é de aproximadamente dous anos. O principal
período reprodutivo sucede na primavera, e como consecuencia disto a época de
recrutamento é na primavera-verán do ano seguinte.
Pois ben, estamos no mes de abril e nada en absoluto coñecemos dos plans da
Consellería: Descoñecemos as conclusións que se desprenderon do estudo realizado
sobre o estado do recurso e as medidas que se tomaron, tampouco sabemos que
regulacións se adoptaron, cales foron as propostas das Federacións e cales delas se
tiveron en conta.
Hai moi poucas datas o responsábel da Federación de Confrarías Galegas
declaraba publicamente que “se está a atopar moito desove nas nasas”. Unhas
afirmacións que chamaron moito a atención pois a experiencia amosa claramente que o
polbo non desova habitualmente nas nasas aínda que si o fai nos “cacharros” ou
“tarros”, que están expresamente prohibidos.
Dende hai anos na pesca do polbo en Galiza utilizouse, en xeral, a veda nos
meses de maio e xuño como medida para protexer a reprodución da especie e contribuír
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a que a súa explotación fose máis sustentábel, agás no ano 2020 no que a veda fíxose só
durante un mes, do 29 de maio ata o 1 de xullo.
Como dicimos, estamos en pleno mes de abril e aínda non se aprobou a veda
deste ano, veda que moitos mariñeiros da nosa costa lembran de ata 6 meses nalgúns
momentos. De feito, a reunión que estaba fixada para mediados do mes marzo, onde

2

50187

OFICINA PARLAMENTAR

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

previsibelmente se estudaría a posibilidade de implantación de veda, foi suspendida
pola Consellería.
Da administración galega depende o 100% da xestión do recurso e o 100% da
normativa pola que se rexe a súa explotación e, no entanto, a revisión do Plan segue
pendente das medidas necesarias que eviten, por un lado, que os naseiros do polbo se
teñan que refuxiar xa noutras artes e especies e, por outro, que o polbo non acabe
sumándose á longa listaxe de especies con fortes restricións de capturas que traen
consigo graves consecuencias para miles de traballadores e traballadoras do mar.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
1.- Que valoración fai o goberno galego da redución, e das súas causas, das
capturas de polbo nas costas galegas producida no ano 2020?
2.- Cales son as conclusións do estudo do estado do recurso levado a cabo pola
Consellería do Mar? Que medidas se tomaron e se van tomar ao respecto?
3.- Cales foron as propostas das Federacións de Confrarías galegas? Cales se
tiveron ou se van ter en conta?
4.- Ten constancia a Consellería do Mar de que, tal e como declarou o
responsábel da Federación de Confrarías galegas, se está a producir nestes momentos
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desove de polvo nas nasas? De ser así, ten datos de por que está a ocorrer, cando non é
o habitual nesa especie? Ten constancia da existencia de “cacharros” ou “tarros” nas
nosas costas? De ser así, que medidas está a tomar para vixiar a súa prohibición?
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5.- Entra dentro das previsións da Consellería do Mar facer unha revisión do
Plan experimental para a xestión do polbo? De ser así, en que datas?
6.- Segundo os estudos realizados pola Consellería do Mar, que duración debería
ter a veda do polbo este ano? No caso de ser superior a dous meses, estanse a estudar as
medidas compensatorias para os mariñeiros mentres dure a recuperación da especie?
7.- Cando prevé a Consellería levar a cabo a reunión coas Confrarías nas que se
poda decidir todos os aspectos que previsibelmente tería que recoller unha revisión do
Plan actual?

Santiago de Compostela, 5 de abril 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:

Daniel Castro García na data 05/04/2021 17:44:04

María do Carme González Iglesias na data 05/04/2021 17:44:07

4

50189

OFICINA PARLAMENTAR

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

CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
REXISTROA34vrCGeF9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Rosana Pérez Fernández na data 05/04/2021 17:44:15
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Á Mesa do Parlamento
Daniel Pérez López, Ramón Fernández Alfonzo e Carme González Iglesias,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O sector da verbena galega atópase nunha situación crítica. A aparición da
Covid-19 supuxo un absoluto parón para centos de pequenas empresas dependentes e
ligadas ás festas populares ou verbenas, debido ás restricións sanitarias impostas dende
o Estado e dende a Xunta de Galiza. Dende o día mesmo da declaración do estado de
alarma, todas aquelas pequenas empresas e autónomos que se adican principalmente ao
longo do ano a prestar servizos que fan posíbel a celebración de algo tan noso como son
as verbenas ou as festas populares, non puideron traballar.
Na execución destes eventos interveñen multitude de profesionais, como poden
ser empresas de pirotecnia, aluguer de carpas e xeradores, cantineiros, empresas de
montaxe de escenarios, técnicos de son, electricistas ou polbeiros, por nomear algúns
pero que en realidade son moitos máis: provedores, servizos de imprenta, servizos de
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comida, servizos de imprenta…
E todos eles fan posíbel a celebración de eventos cun selo nidiamente galego,
intimamente ligado á nosa cultura popular e cun forte impacto económico. As nosas
festas populares constitúen un reclamo turístico importante ao xerar sinerxías moi
positivas entre a propia cultura, a música ou a gastronomía e o turismo, creando unha
mestura de elementos moi atractivos para o visitante e identificadores do noso país.
1
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A situación destes profesionais viuse agravada polas especificidades do sector,
principalmente a estacionalidade e a temporalidade da actividade, que se estende de
abril a outubro. Polo que dende outubro de 2019, moitas destas empresas tiveron
facturación cero.
Na maior parte dos casos, tampouco puideron acceder as axudas articuladas polo
goberno galego até o de agora, precisamente polas súas particularidades. E o futuro non
se presenta moi alentador, atendendo á evolución da pandemia, ao ritmo de vacinación e
a necesaria recuperación da confianza por parte dos organizadores destes eventos e dos
propios concellos, reacios a permitir actividades deste tipo.
Polo que dende o sector ven moi difícil poder levar a cabo a súa actividade no
próximo verán.
Xa dende o mes de xullo do ano pasado intentaron que a Xunta de Galiza os
escoitase para poder buscar viabilidade ao sector, e malia que se mantiveron algunhas
reunións, o resultado das mesmas foi infructuoso, xerando malestar e un gran desánimo
entre os profesionais e empresas que se adican a realizar este tipo de eventos.
Nos contactos e xuntanzas mantidas con este grupo parlamentar, dende o sector
o que nos manifestan é a necesidade que se articulen axudas específicas, atendendo ás
súas particularidades. Pero sobre todo, o que manifestan é a seu desexo de traballar
cando a situación epidemiolóxica así o permita, cumprindo escrupulosamente con todas
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as normas sanitarias que se establezan (en pé de igualdade con moitísimos outros
sectores da nosa economía). E para poder traballar, demandan un protocolo sanitario
específico, consensuado coa Xunta. Pero para isto, precisan que a Xunta de Galiza os
escoite.
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A asimetría das consecuencias da pandemia fai imprescindíbel a adopción de
medidas asimétricas dende as administracións, atendendo ás particularidades dos
diferentes sectores. E o sector que engloba a profesionais e empresas de servizos das
festas galegas precisa desas medidas de xeito inmediato, para evitar desaparecer.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
Vai a Xunta de Galiza dar resposta á demanda do sector de servizos de festas e
manter de inmediato unha xuntanza para abordar o seu futuro?
Ten pensado a Xunta de Galiza articular axudas específicas para o sector, igual
que xa fixo con outros sectores coma o da hostalaría?
Considerou ou ten previsto o Goberno Galego a elaboración dun protocolo
sanitario específico para este sector, que lles permita desenrolar a súa actividade cando a
situación epidemiolóxica e as restricións sanitarias así o permitan, igual que acontece
con outros sectores?
No caso que no verán non sexa posíbel a celebración dos eventos para os que
prestan servizos este sector, ¿articulará a Xunta de Galiza un plan de rescate específico,
que conteña axudas directas?
A Xunta de Galicia vai elaborar e implementar antes deste verán un plan de
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rescate específico para os servizos de festas que inclúa axudas directas para garantir así
a pervivencia deste sector tan particular?
Ten pensado a Xunta de Galicia manter unha xuntanza urxente coa Asociación
de Servizos de Festas?
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Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Ramón Fernández Alfonzo na data 05/04/2021 18:13:29

María do Carme González Iglesias na data 05/04/2021 18:13:32
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Daniel Pérez López na data 05/04/2021 18:13:39
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, 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.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O día 1 do mes de febreiro produciuse un caso COVID no Punto de Atención á
Infancia de Sober. Istou motivou unha concatenación de feitos que levaron ás familias a
sentirse absolutamente desprotexidas, xa que foron elas as que lideraron o cumprimento
das medidas protocolarias para impedir a expansión do virus.
Ante as indicacións contraditorias, a ausencia de comunicación de resultados
negativos provocou a incertidume das familias e fixo que foran elas as que, chamando a
tódalas portas posibles, fixeran o seu propio seguimento, e as correccións oportunas
polos erros na aplicación dos protocolos.
Deste xeito, o 13 de febreiro cursaron queixa á Valedora do Pobo (que admitiu o
asunto a trámite) e á Dirección Xeral de Saúde Pública (que non contestaron a día de
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hoxe) pola falta de información, erros nos protocolos establecidos, falta de seguimento
dos casos e falta de resposta da Administración ante o que rematou converténdose nun
gromo COVID.
Todo isto sería inexplicable aínda sendo un caso illado, pero desgrazadamente
soa familiar e recorrente a descoordinación no seguimento dos casos.
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O SERGAS está enviando resultados de PCR a persoas que non a fixeron,
cambios de dirección nos protocolos, demasiadas persoas chamando aos positivos
repetitivamente, "protocolos" que non repiten PCR aos casos negativos, outros que si a
repiten, consideración dos casos negativos como casos illados do gromo, etc.
Así e todo, o máis grave é a desconsideración coa que as distintas
administracións trataron a estas familias, comezando polo Concello de Sober e
rematando pola ausencia de resposta de Saúde Pública e pasando por que hoxe en día o
centro segue sen figurar entre os centros que tiveron gromos de COVID.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Considera o Goberno galego que estas familias contaron co apoio necesario
tanto sanitario como institucional?
. Parécelles excesivo que as distintas administracións, que coa súa
descoordinación provocaron unha incertidume certa ás familias, lles pidan desculpas?
. Por que segue sen figurar o centro de ensino de Sober no rexistro de centros
con casos COVID?
. Non constata isto que seguimento de casos e o rastrexo dos contactos fai augas
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e merece unha avaliación?
. Que medidas

e protocolos pensan implementar para que isto non volva

acontecer?
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Santiago de Compostela, 6 de abril de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Olalla Rodil Fernández na data 06/04/2021 09:59:10

Iria Carreira Pazos na data 06/04/2021 09:59:14

María Montserrat Prado Cores na data 06/04/2021 09:59:25
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María del Carmen Aira Díaz na data 06/04/2021 09:59:36
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
Dende o inicio da pandemia, en relación tanto aos contaxios e á súa distribución
como sobre os criterios sobre a toma de decisións, o goberno da Xunta de Galicia
ten amosado posicións variables e alterables sobre a vontade de ofrecer datos.
Todas elas evidenciaron, en termo xeral, a tentativa de reducir a información feita
pública, como así manifestou o propio presidente da Xunta de Galicia sobre os
datos por concellos sinalándoos como “perigosos”.
En todo caso, o avance da situación foi modulando esta cuestión por parte do
goberno de Galicia, que tivo que abrir certa parte de información sobre a
pandemia, aínda que non excesiva e con eivas e notorias deficiencias (positivos
fronte a casos activos, demoras, etc.).

CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
REXISTROchjX4hj7D6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

No caso da vacinación a situación resulta parecida, pois os datos ofrecidos non
son todos os posibles para a poboación xeral, e non son plenamente abertos para
consulta e descarga, como tampouco son coñecidos os motivos da non vacinación
(rexeitamento, contraindicación…) e non é sinxelo coñecelos por franxas
temporais. A existencia de ferramentas informáticas e de xestión de datos de
suficiente potencia son aportes para poder construír espazos de consulta, que
permitisen un maior dinamismo e maior claridade nos datos. Isto tamén facilitaría
a comprensión cidadá sobre a situación, e faría máis permeable a interacción
entre cidadanía e as institucións, importantísima nesta situación actual. Existen
comunidades autónomas que teñen tomado este camiño, como Asturias, que
comparte toda esta información a través dun portal moi activo e actualizado, que
é moi visitado e utilizado pola cidadanía, medios de comunicación e
investigadores/as que contribúen á mellora do coñecemento e das posibilidades
de loita contra a pandemia.
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Por que o goberno da Xunta de Galicia mantén un sistema de información
limitado e circunscrito a un tipo de datos concretos sen optar por sistemas
máis dinámicos e amplos?
2. Coñece o goberno da Xunta de Galicia o sistema de control e acceso a
datos COVID que utiliza o Goberno de Asturias? Considera que é mellor
que o galego?
3. Cre o goberno da Xunta de Galicia que é positivo ampliar os datos
dispoñibles da loita contra a COVID tanto epidemiolóxicos como de
vacinación? De ser así, por que non o fai?
Pazo do Parlamento, 5 de abril do 2021
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Marina Ortega Otero
Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Julio Torrado Quintela na data 06/04/2021 12:58:59
Marina Ortega Otero na data 06/04/2021 12:59:05
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Á Mesa do Parlamento
Julio Torrado Quintela e Marina Ortega Otero, deputado e deputada
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
O proceso de vacinación é un dos grandes desafíos do sistema sanitario galego
que, dentro dun proxecto no conxunto de España e Europa, está afrontando a
realidade de combater a pandemia sanitaria a través da intervención da ciencia.
Os sistemas sanitarios públicos están traballando a reo para garantir o proceso de
vacinación nas condicións plenas de accesibilidade e gratuidade para toda a
cidadanía, o que pon a proba todo o funcionamento político e institucional para
ofrecer os mecanismos e instrumentos para o correcto desenvolvemento técnico
deste proceso.
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Dentro destas circunstancias, os problemas derivados das conductas das empresas
farmacéuticas, así como as dúbidas xurdidas entre parte da poboación europea
con motivo da interrupción da vacina de Astrazéneca, suxiren a necesidade de
fortalecer a vinculación entre cidadanía e o procedemento. Os datos oficiais
evidencian que a cidadanía vén amosando un alto grado de confianza nas vacinas,
a pesares de todo, mais apúntanse en diversos estudos que a medida que se os
grupos obxectivo vaian descendendo en idade e sexan máis xeralistas, este grado
pode diminuír. Aínda sendo moi amplo, é importante fortalecer os labores
pedagóxicos e de esforzo colectivo en convencer dunhas bondades e vantaxes da
vacinación, que os datos están dotando dunha robustez incontestable.
Superando mecanismos ou recursos non desexables nin recomendables como a
obrigatoriedade da vacina, que rexeitan case todos os países e a inmensa maioría
do persoal científico, hai outros procedementos que poden resultar útiles como
campañas masivas de información das bondades da vacinación, a través dos
medios de comunicación, da promoción de actos públicos e da vinculación de
persoeiros coñecidos que contribúan a difundir a mensaxe. Estes procesos están
amplamente contrastados como efectivos ante situacións semellantes nas que é
importante transmitir mensaxes de confirmación e confianza entre a poboación.
A pesares desta eficacia coñecida e contrastada, e de estar ante o un proceso tan
relevante e fundamental como a vacinación contra a Covid, non é coñecido
ningún esforzo extraordinario por parte do Goberno de Galicia na difusión e
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validación da vacinación, e a confianza no proceso desenvolvido polas
institucións.
Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Por que o Goberno de Galicia non ten sido máis ambicioso na promoción
da vacinación contra a Covid dada a importancia do proceso e a relevancia
evidente que ten?
2. Cre o Goberno de Galicia que existen métodos de promoción e
potenciación do compromiso coa vacinación contra a Covid mellores que a
obrigatoriedade de vacinarse?
3. É consciente o Goberno de Galicia da importancia de difundir e reafirmar a
confianza cidadá no proceso de vacinación contra a Covid?

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

Asinado dixitalmente por:
Julio Torrado Quintela na data 06/04/2021 13:04:09
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Marina Ortega Otero na data 06/04/2021 13:04:15
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Á Mesa do Parlamento
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Pablo Arangüena Fernández, Paloma
Castro Rey, Luís Manuel Álvarez Martínez e Patricia Otero Rodríguez,
deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara,
presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
O 6 de agosto de 2020 o Grupo Municipal Socialista de Frades rexistrou a
solicitude dun Pleno extraordinario para tratar a problemática no subministro de
auga potable municipal como consecuencia das restricións no servizo municipal
de auga potable sufridas durante esa época.
O Pleno extraordinario do Concello de Frades desenvolveuse o 25 de agosto de
2020, no que se debateu a moción presentada polo Grupo Municipal Socialista
referente ás restricións no consumo de auga. O voceiro socialista expuxo as
deficiencias existentes na ETAP de Ponte Carreira, así como a necesidade da súa
ampliación, posto que a planta inicialmente foi construída para un menor número
de persoas usuarias, situación que foi afirmada polo propio alcalde nese mesmo
Pleno.
O Grupo Parlamentario do PSdeG-PSOE, a pedimento do Grupo Municipal do
PSdeG-PSOE de Frades, presentamos unha emenda aos orzamentos da Xunta de
Galicia para o ano 2021 na que solicitabamos a construción dunha nova ETAP
adaptada ás necesidades actuais do concello, que foi rexeitada polo Grupo
Parlamentario do Partido Popular, grupo maioritario da Cámara, impedindo que
fose atendida esta obra necesaria para o desenvolvemento normal na vida dun
concello rural como Frades.
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Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. O Goberno galego vai acometer as obras necesarias para a mellora da
ETAP de Ponte Carreira no Concello de Frades?
2. A Xunta de Galicia vai acometer os investimentos necesarios para mellorar
a rede de abastecemento de auga potable do Concello de Frades?
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3. O Goberno galego vai acometer as obras necesarias para mellorar a rede de
saneamento no polígono do Cadaval?

Pazo do Parlamento, 5 de abril do 2021
Asdo.: Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Pablo Arangüena Fernández
Paloma Castro Rey
Luís Manuel Álvarez Martínez
Patricia Otero Rodríguez
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 06/04/2021 14:13:58
Pablo Arangüena Fernández na data 06/04/2021 14:14:08
Paloma Castro Rey na data 06/04/2021 14:14:19
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 06/04/2021 14:14:26
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Patricia Otero Rodríguez na data 06/04/2021 14:14:36

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
50203

Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta e Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
As centrais sindicais vén de denunciar a privatización da tramitación, por parte da
Consellería do Medio Rural, de solicitudes de cortas de aproveitamentos
madeireiros e leñosos de uso doméstico para deixala en mans dunha empresa
privada, coa conseguinte perda do servizo público para as persoas administradas.
O recente anuncio por parte da Consellería do Medio Rural da tramitación dos
permisos aproveitamentos de uso domestico a través do teléfono 012, que
ademais é un teléfono de pago con custe, é unha clara privatización do servizo.
Coa entrada en vigor do Decreto 73/2020, do 24 de abril, polo que se regulan os
aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos, micolóxicos e de
resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade
Autónoma de Galicia establécese a obrigatoriedade de que todas as solicitudes de
aproveitamentos madeireiros sexan telemáticas e incide nunha poboación rural
cada vez máis avellentada e desaproveita as necesarias oficinas agrarias
comarcais e tamén o persoal dos distritos forestais da Consellería de Medio Rural.
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Ademais co agravante de que o teléfono do Centro de Información Xunta de
Galicia, 012, é un telefono de pago e que está saturado, posto que é o encargado
de tramitar varios servizos da Xunta de Galicia como son demanda de emprego;
medidas derivadas da Covid-19; permiso de queimas, agro, gandería, cortas de
madeira, avisos de vespa velutina; información turística, vivenda, reclamacións
eléctricas; dependencia, discapacidade, Servizo Quérote; demandas de emprego,
listas contratación, procesos selectivos; incidencias telemáticas, cita no rexistro
ou danos de lobo, danos de xabaril...E sofre fallos con consecuencias directas
para as persoas usuarias que poden ver perigar a súa axuda ou ser sancionados/as.
Circunstancia que non acontece cando os trámites os realizaban persoas
empregadas públicas tanto dos distritos forestais coma nas oficinas agrarias
dependentes da Consellería de Medio Rural.
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Unha imposición que incumpre as garantías da propia Lei de Administración
Dixital de Galicia que requiría un estudo previo da competencia dixital da
poboación a que se dirixía a medida.
A Xunta de Galicia a tenor do establecido no artigo 77 da Lei 4/2019 de
Administración Dixital de Galicia deberá crear, no ámbito do sector público
autonómico, o rexistro do persoal funcionario público habilitado, onde constará o
persoal funcionario habilitado para a expedición de copia auténticas e a
realización da identificación e sinatura electrónicas das persoas interesadas que
non dispoñan dos medios electrónicos necesarios.
E no artigo 12 .2 e 12.3 do mesmo texto legal sinálase que:
12.2. A Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público
autonómico de Galicia impulsarán as medidas para eliminar todas as dificultades
de relación dixital por razón de xénero. Así mesmo, prestarán especial atención os
factores que podan agravar as dificultades da relación dixital, en particular a
idade, a localización no medio rural ou a situación de precariedade económica
ou de exclusión social.
12.3. A Administración xeral e as entidades instrumentais do sector público
autonómico de Galicia promoverán programas dirixidos a fomentar a autonomía
dixital dos colectivos en risco de exclusión dixital.
A estes efectos, considéranse colectivos en risco de exclusión dixital aqueles que
polas súas circunstancias educativas, sociais, culturais ou económicas carezan da
posibilidade de acceder aos servicios electrónicos do sector público autonómico
en condicións de igualdade cos restantes colectivos.
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Que valoración fai o Goberno galego da privatización, por parte da
Consellería do Medio Rural, de solicitudes de cortas de uso doméstico para
deixala en mans dunha empresa privada, coa conseguinte perda do servizo
público para as persoas administradas?
2. Realizáronse os estudos preceptivos de competencia dixital establecida
pola Lei 4/2019 de Administración dixital de Galicia con anterioridade a
obrigatoriedade de realizar de forma telemática as solicitudes de corta?
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3. Que medidas vai tomar a Xunta de Galicia en relación coa problemática
creada a raíz da entrada en vigor do Decreto 73/2020, polo que se regulan
os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos,
micolóxicos e de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada
na Comunidade Autónoma de Galicia no que se establece a obrigatoriedade
de que todas as solicitudes de aproveitamentos madeireiros sexan
telemáticas e incide nunha poboación rural cada vez máis avellentada e
desaproveita as necesarias oficinas agrarias comarcais e tamén o persoal
dos distritos forestais da Consellería de Medio Rural?

Pazo do Parlamento, 5 de abril do 2021
Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Martín Seco García
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 06/04/2021 17:33:53
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Martín Seco García na data 06/04/2021 17:34:00
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta e Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
Galicia conta hoxe con 3.326 montes coa consideración de monte veciñal en man
común, que ocupan unha superficie total de 663.488,96 hectáreas, o que fai unha
media de 219,48 hectáreas por este tipo de propiedade colectiva tan común en
Galicia, estendéndose por 248 dos 316 concellos de Galicia e ocupando un 25 %
do territorio galego aproximadamente.
Os montes veciñais son unha forma de copropiedade xermánica, que contan
cunha regulación específica, que prevé que os montes veciñais son bens
indivisibles, inalienables, imprescriptibles e enembargables, dada a súa especial
natureza colectiva.
A través dela xéranse importantes beneficios para o territorio dende o punto de
vista social, económico e ambiental, coa súa correspondente revalorización, pero
tamén como xerador de emprego, podéndose facer a través de empresas de
economía local.
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Estas comunidades xestionan a segunda fase do ciclo produtivo, o que supón
unha transformación dos recursos dispoñibles nestes territorios e o
aproveitamento forestal dos mesmos. Cabe destacar, os seguintes usos e vantaxes
do monte veciñal, aproveitamentos forestais e de recursos naturais,
aproveitamento gandeiro, produción e potenciación das zonas recreativas e de
sendeirismo entre outras, como tamén outros usos tan frecuentes na actualidade
como son os das enerxías renovables (eólicas, biomasas..).
As comunidades de montes se ocupan da administracion e usos dos montes co
obxectivo de manter e conservar a súa diversidade, produtividade e capacidade,
mediante un aproveitamento responsable e sostible, dende un punto de vista
ecolóxico, social e cultural, sempre refrendado pola aprobación destes usos pola
Asemblea xeral de comuneiros.
A pesares do antedito a Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación
administrativa e de apoio a reactivación económica de Galicia no seu artigo 53 .1
lexisla sobre a concorrencia de utilidade ou interese públicos con montes
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veciñais en man común, afectou a estas entidades no caso que un proxecto de
instalación enerxética afectase aos montes veciñais en man común.
Con esta lei pérdense dereitos recollidos polas comunidades en canto se declara
que un proxecto de utilidade pública pode acabar en expropiación, perdendo o
dereito de prevalencia do monte común ,que lle outorgaba unha certa protección,
ante posibles accións contra estes espazos comunados.
Advirten os sindicatos agrarios e asociacións de persoas propietarias o que pode
acontecer é que non se estudará cada caso e se fose preciso, realizaríase un acto
de expropiación neses terreos aludindo a un interese “público”.
Por exemplo, esta lei podería favorecer a instalación de aeroxeneradores eólicos,
saltando o acto de prevalencia do monte e da comunidade que o aproveita.

Segundo o Decreto 260/1992 polo que se aproba o regulamento da Lei 13/1989,
no seu artigo 53 establece a figura da concesión temporal dos terreos. Así
existen concesións por 30 anos para edificacións e de 10 para usos agrarios, por
exemplo e sempre coa comunidade reunida en asemblea. En ambos casos pódese
renegociar ou prorrogar o período temporal. O problema viría, dunha perda da
“memoria histórica” dos dereitos comunais sobre os terreos. Isto é, unha
concesión por 30 anos ou de 50 si se chegan a aplicar a determinados
aproveitamentos (mineiras por exemplo) podería ser un período en que ninguén
reclame como monte común o terreo en concesión, por tanto, a concesionaria
podería manobrar para quedar coa propiedade do monte.
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Con esta normativa , o monte en común encara un futuro incerto logo de case mil
anos de pervivencia.
As diferentes modificacións legais sobre esta figura fan sospeitar a persoas
vinculadas a movementos de protección do MVMC, sobre o desexo de intereses
privados para acaparar estes terreos que na actualidade están cualificados como
de especial protección forestal. Coa peculiaridade que aqueles terreos que antes
eran improdutivos, onde os montes non se podían cultivar ou plantar árbores por
culpa do vento, agora son rendibles precisamente pola forza eólica. A perda
destes montes sería tamén a perda dunha pegada importante da historia de Galicia
e da súa economía segundo sindicatos agrarios, expertos en aproveitamento
forestal e gandeiro e movementos ambientalistas.
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Que valoración fai a Consellería de Medio Rural sobre a aprobación da
Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio a
reactivación económica de Galicia, concretamente do seu artigo 53 e as
consecuencias que vai ter sobre os Montes Veciñais en Man Común?
2. Considera a Consellería de Medio Rural que a aprobación da Lei de
simplificación administrativa vai afectar ao dereito de prevalencia do
monte común que lle outorgaba unha certa protección ante posibles accións
contra estes espazos comunados?
3. Establecendo a Lei 13/1989, do 10 de outubro de Montes Veciñais en Man
Común que o aproveitamento e disfrute dos MVMC corresponden en orixe
exclusivamente á comunidade titular e se fará segundo as normas recollidas
nos seus estatutos, nesta lei e disposicións que a desenvolven, de que
forma entende a Consellería de Medio Rural se van a desenrolar ditos
aproveitamentos coa entrada en vigor do artigo 53 da Lei 9/2021, do 25 de
febreiro?
4. Que interpretación realiza a Consellería de Medio Rural sobre os actos de
disposición sobre os MVMC regulados no Titulo I da Lei 13/1989, do 10
de outubro de MVMC unha vez aprobado o artigo 53 da Lei 9/2021, do 25
de febreiro?
Pazo do Parlamento, 5 de abril do 2021
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Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Martín Seco García
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 06/04/2021 17:31:00
Martín Seco García na data 06/04/2021 17:31:09
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OFICINA PARLAMENTAR

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

Á Mesa do Parlamento
Daniel Castro García, Ramón Fernández Alfonzo e Daniel Pérez López,
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 grao de execución do Plan de banda larga de Galiza 2020 no concello
de Viveiro.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un ano despois de que o grupo do BNG en Viveiro levase a problemática da
fenda dixital no rural viveirense, primeiro, ao Pleno municipal e, máis tarde, ao
Parlamento galego, para demandarlle, por un lado, ao Goberno Municipal información
sobre o grao de despregue da Banda Larga no concello e as actuacións previstas nas
zonas con deficiencias de cobertura e con dificultades de acceso á internet a través da
banda larga e, por outro lado, para reclamarlle ao goberno da Xunta a inclusión do
concello de Viveiro no Plan de Banda Larga de Galiza 2020, seguimos esperando que o
goberno municipal do PSOE e o goberno de Feijóo tomen nota desta problemática que
penaliza e discrimina a moitas familias e empresas viveirenses asentadas en parroquias
do rural que carecen de acceso a unha internet de calidade ao estar dentro das chamadas
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“zonas de sombra” que impiden unha boa cobertura, mesmo para falar por teléfono.
Desde o BNG seguimos a recibir numerosas queixas de veciñas, veciños e
empresas de Viveiro sobre a mala cobertura telefónica existente en moitos núcleos
rurais das parroquias do concello, tales coma Valcarría, Chavín, San Andrés, Covas,
Magazos, entre outras, así como a falta de acceso á internet con banda larga.
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Temos coñecemento de que 50 núcleos rurais do concello, de 132 clasificados
como “zonas brancas NGA”, amén doutras vivendas illadas que nin tan sequera
aparecen clasificadas,

non foron incluídos en ningún proxecto empresarial

subvencionado polo Programa de Extensión de Banda Larga de Nova Xeración 2020
do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital. Zonas estas que
tampouco foron incluídas, no seu día, na terceira liña de subvencións do Plan de Banda
Larga 2020 convocada pola Xunta de Galiza ( Programa de subvencións para a
extensión de redes de banda larga ultrarrápida en Entidades singulares de poboación
para o período 2018-2020) e que a día de hoxe tampouco nos consta que haxa unha
previsión a curto prazo de incluílas, como ámbitos subvencionados, nalgunha outra liña
de axudas do goberno de Feijóo.
Por outra banda, recibimos tamén queixas e consultas da veciñanza residente
nalgún dos 82 núcleos incluídos no proxecto empresarial de ADAMO TELECOM
IBERIA,S.A subvencionado polo Programa de Extensión de Banda Larga de Nova
Xeración 2020 do goberno do Estado, ao respecto da falta de información sobre o plan
de traballo da empresa nestes núcleos rurais e o ámbito temporal de realización das
obras detalladas no proxecto aprobado polo Ministerio.
Resulta evidente que as veciñas e veciños de Viveiro dos 50 núcleos excluídos
do despregue de banda Larga están en risco de sufrir a exclusión social ao non poder
acceder á información, á educación, ao teletraballo e/ou aos servizos que presta a
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economía dixital e mesmo se atopan incongruentemente ante a imposibilidade de poder
facer uso, ao non contar co soporte tecnolóxico necesario, da administración electrónica
e servizos sociais e sanitarios a través da vía telemática como a Teleasistencia,
telemedicina etc., á que nos están a obrigar as propias administracións públicas e
mesmo a banca privada.
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Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
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Está claro pois que nin o goberno da Xunta nin o goberno municipal de Viveiro
cumpriu cos seus deberes, como máximos responsables que son dunha administración
pública, e que non son outros que garantir os dereitos e a igualdade de oportunidades da
nosa veciñanza, con independencia do lugar onde vivan, asegurando o acceso á banda
larga de internet e a unha boa cobertura de telefonía móbil, máxime cando a UE vén de
aprobar cuantiosos fondos FEDER, tanto ao Estado español como a Galiza para que
estes dotasen de conectividade ao 100% da poboación, marcando como horizonte e
punto de inflexión o ano 2020.
É necesario e urxente e así, unha vez máis, o BNG demanda do goberno galego
unha solución definitiva, desde as administracións públicas, para dotar de conexión á
internet con banda larga ás zonas do rural do noso concello e “reducir a fenda dixital
existente entre a nosa veciñanza por motivos de residencia para poder así ofrecerlles
mellores servizos e dotalas de ferramentas tecnolóxicas que ademais vai contribuír a
xerar oportunidades de novos negocios e a facer máis competitivo o sector agrogandeiro
e forestal dos concellos galegos, como Viveiro, atraendo así á mocidade cara o seu
asentamento no rural e facendo ao mesmo tempo fronte á grave problemática que teñen
os concellos para xerar emprego local, por un lado, e, por outro, o problema de
envellecemento e despoamento das parroquias rurais galegas.
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Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Cal é a razón que explica a exclusión das zonas que carecen de cobertura NGA
do concello de Viveiro no proxecto de subvencións para a extensión de redes de banda
larga ultrarrápida en entidades singulares de poboación para o período 2018-2020, do
Plan de Banda Larga 2020 da Xunta de Galiza?
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Rúa do Hórreo, 63. Tel. 0034 981 551 545
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. Participou a Xunta de Galiza na consulta pública de 2020 sobre a relación
preliminar de zonas brancas e grises NGA que fixo a Secretaría de Estado de
Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais ás administracións públicas, entre outros,
como partes interesadas, co obxecto de consolidar a identificación preliminar para obter
a relación definitivas de de zonas brancas e grises? De teren participado, cales foron as
zonas correxidas e/ou que engadiu a Xunta de Galiza á relación provisional de zonas
singulares de Galiza que aparecían identificadas como brancas e grises? De non facelo,
cal foi o motivo?
. Cales son as previsións da Xunta para poñer en marcha unha nova liña de
subvencións do Plan de Banda Larga de Galiza ou do Plan 5G para dotar do servizo de
internet, que deberá ter carácter universal, nas zonas singulares dos concellos de Galiza
que carecen de alta velocidade, coma é o caso das 50 zonas brancas, e outros núcleos
illados sen clasificar, do concello Viveiro, que van seguir padecendo a fenda dixital por
quedar fóra das axudas convocadas pola Xunta e polas axudas da banda larga
ultrárrapida 2020 convocadas polo goberno do Estado, ao non haber ningún operador
interesado?

Santiago de Compostela, 06 de abril de 2021
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Asdo.: Daniel Castro García
Ramón Fernández Alfonzo
Daniel Pérez López
Deputados do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Daniel Pérez López na data 06/04/2021 18:15:24

Ramón Fernández Alfonzo na data 06/04/2021 18:15:27
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Daniel Castro García na data 06/04/2021 18:15:38
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15702 Santiago de Compostela
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Aira Díaz, María González Albert e Xosé Luis Rivas Cruz,
deputadas e deputado do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A normativa comunitaria obrigaba a una converxencia interna mínima no
período 2014-2020. Sen embargo o Regulamento (UE) 2020/2220 do Parlamento
Europeo e do Consello, polo que se establecen determinadas disposición transitorias
para a axuda do FEADER e do FEAGA nos anos 2021 e 2022, non obriga a que nestes
anos continúe o proceso de converxencia interna.
Malia isto, o Ministerio de Agricultura decidiu dar novos pasos no proceso de
converxencia interna no Estado español. Unha decisión que mais unha vez pode castigar
á agricultura galega historicamente prexudicada pola distribución de axudas directas no
Estado. Con todo non hai informes, nin por parte da administración central nin por parte
da Xunta, que cuantifiquen o impacto desta decisión.
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Por outra parte, á espera da aprobación dos regulamentos definitivos sobre a
reforma da PAC, todo indica que a converxencia interna vai continuar no próximo
período. A isto pódeselle sumar unha redución do número de rexións PAC no Estado
Español.
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Existe unha incerteza xeneralizada a respecto do futuro e de como esta
converxencia interna pode afectar ás distintas CCAA e tamén aos distintos sectores
produtivos.
E por suposto, que saibamos o goberno galego non está entre aqueles que teñan
avaliado e publicado informe de cal sería a afectación para as explotacións do noso país,
nin a respecto da futura PAC como a respecto da aceleración producida neste período de
transición.
Descoñecemos así mesmo que número de rexións presenta a Consellería de
Medio Rural nas súas reunións co Ministerio, nin que fixo a Xunta para ralentizar ou
eliminar esta converxencia.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Que estimacións de perdas ou ganancias para a agricultura e gandeiría galegas
ten a Xunta de Galiza ante a actual aceleración da converxencia das rexións de pago
básico da PAC nos anos 2021 e 2022?
. Que estimacións de perdas ou ganancias para a agricultura e gandeiría galegas
ten a Xunta de Galiza ante a eventual continuidade da converxencia interna no período
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2021-2022?
. Que fixo a Xunta de Galiza por evitar esta converxencia?
. Que número de rexións de pago básico lle propón ao MAPA?
. Cales son esas?
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. Ten analizada a afectación para as explotacións leiteiras?
. Ten analizada a afectación para as explotacións de carne?
. Como ten pensado protexer a Xunta de Galiza o modelo de gandería familiar
galega no marco de negociación do plan estratéxico da nova PAC ao respecto do
modelo da converxencia?

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2021

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

Asinado dixitalmente por:
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 07/04/2021 10:23:39

María González Albert na data 07/04/2021 10:23:44

María del Carmen Aira Díaz na data 07/04/2021 10:23:51
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta, Martín Seco García, Marina Ortega Otero e
Juan Carlos Francisco Rivera, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta por escrito.
En data 4 de decembro, eramos coñecedores da firma dun convenio entre a
Consellería de Medio Rural e Deputación Provincial de Ourense que favorecería a
nove municipios.
Na presentación do mesmo participaron o conselleiro de Medio Rural, o presidente
da Deputación Provincial de Ourense, a directora da Axencia Galega de
Desenvolvemento Rural e os alcaldes de Avión, Boborás, A Teixeira, San Xoán de
Rio, Trasmiras, Viana do Bolo, Oímbra, Esgos e Lobeira.
Os convenios de colaboración tiñan como finalidade financiar a adquisición, por
parte dos municipios, de maquinaria forestal para a limpeza de vías rurais e faixas
de biomasa para previr incendios e conta cunha inversión total de 900.000 euros.
Segundo o acordo, a Deputación Provincial de Ourense e a Xunta de Galicia,
financiarán a compra de maquinaria polos concellos -tractores e desbrozadorascunha inversión aportada ao 50 % polas dúas administracións.
O obxectivo sinalaban en incentivar e fomentar o mantemento e limpeza de maleza
nas infraestruturas rurais de titularidade municipal nas masas comúns de
concentracións parcelarias de cada concello, así como a xestión de biomasa nas
redes secundarias de faixas de xestión nos terreos de titularidade municipal ou
descoñecida.
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Nese reparto eran beneficiados nove concellos de Ourense, gobernados todos eles
polo Partido Popular.
De novo, vemos un reparto das mesmas características publicado en data 6 de abril
de 2021, mediante Orde do 22 de marzo de 2021, pola que se acorda a cesión en
propiedade de tractores, rozadoiras de brazo e trituradoras suspendidas traseiras a
varios concellos gobernados case todos eles polo PP.
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A orde baséase na Lei reguladora das bases de réxime local (LRBRL),
competencias en materia de conservación de camiños e vías rurais e prevención e
extinción de incendios. E na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa
contra os incendios forestais de Galicia, establece as distancias mínimas de roza e
as zonas de seguridade respecto de casas illadas e núcleos de poboación e redes
primarias (infraestruturas lineais de prevención e defensa) de faixas de xestión da
biomasa e de seguridade libres de maleza. As redes secundarias de faixas de
xestión de biomasa teñen un ámbito municipal e posúen a función prioritaria de
protección dos núcleos de poboación, as infraestruturas, os equipamentos sociais,
as zonas edificadas, os parques e os polígonos industriais.
Sinala a Orde que nos concellos de menos de 10.000 habitantes supón case o 65 %
do total e a correspondente proporción é moi superior nas vías interurbanas que nas
urbanas. A conservación das estradas e camiños en Galicia necesita dunha
importante cantidade de recursos e de grandes esforzos. A conservación en bo
estado e libre de maleza das c netas e das marxes dos camiños e estradas é un
elemento de vital importancia para manter o bo estado dos firmes e a seguridade na
circulación sobre eles e para a prevención de incendios.
O mantemento en bo estado e libre de maleza das masas comúns das zonas de
concentración/reestruturación parcelaria é unha obriga legal para o titular da masa
común, neste caso as de propiedade municipal.

CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
REXISTROmkeo1dQHj9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

E para tal fin e para que poidan ter recursos para exerceren as competencias
previstas consonte o artigo 331.1 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da Administración
local de Galicia, a Consellería do Medio Rural tramita o expediente de cesión, de
conformidade co disposto nos artigos 82 a 87 da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do
patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, onde se regula a cesión gratuíta
de bens e dereitos.
E polo antedito acórdase ceder en propiedade os tractores, rozadoiras de brazo e
trituradoras suspendidas traseiras que se sinalan a continuación co fin de seren
destinados aos labores de limpeza e mantemento dos camiños e estradas de
titularidade municipal, así como aos labores de xestión da biomasa nas redes
secundarias de faixas de xestión de biomasa de ámbito municipal aos seguintes
concellos: Lousame, Ordes, Padrón, O Páramo, As Nogais, Pantón, Monterrei,
Rairiz de Veiga, Toén, Moncomunidade intermunicipal voluntaria do Ribeiro,
Mancomunidade Voluntaria concellos comarca de Ourense, Arbo e Moraña.
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Vista a discriminación que sofren os concellos que non son gobernados polo
Partido Popular e en relación o exposto, as deputadas e os deputados que asinan
formulan as seguintes preguntas para a súa resposta escrita:
1. Que criterios obxectivos se empregaron pola Consellería de Medio Rural,
para a asignación aos concellos de Lousame, Ordes, Padrón, O Páramo, As
Nogais, Pantón, Monterrei, Rairiz de Veiga, Toén, Mancomunidade
intermunicipal voluntaria do Ribeiro, Mancomunidade voluntaria concellos
comarca de Ourense, Arbo e Moraña para ceder en propiedade os tractores,
rozadoiras de brazo e trituradoras suspendidas traseiras para ser destinados
aos labores limpeza e mantemento dos camiños e estradas de titularidade
municipal, así como aos labores de xestión da biomasa nas redes secundarias
de faixas de xestión de biomasa de ámbito municipal?
2. Que solicitudes ou peticións de concellos constan na Consellería do Medio
Rural para a compra ou cesión de maquinaria para tarefas de limpeza e
mantemento dos camiños e estradas de titularidade municipal, así como para
labores de xestión da biomasa nas redes secundarias de faixas de xestión de
biomasa de ámbito municipal e en que data foron presentadas?

Pazo do Parlamento, 6 de abril do 2021
Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Martín Seco García
Marina Ortega Otero
Juan Carlos Francisco Rivera
Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 07/04/2021 10:30:30
Martín Seco García na data 07/04/2021 10:30:39
Marina Ortega Otero na data 07/04/2021 10:30:50
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Juan Carlos Francisco Rivera na data 07/04/2021 10:31:00
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Á Mesa do Parlamento
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo e Juan Carlos Francisco Rivera, deputada
e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao
abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa
Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
O Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) é a axencia, adscrita á
Consellería de Economía, Empresa e Innovación para o desenvolvemento
económico de Galicia que ten a misión de apoiar as actividades que contribúan a
mellorar o sistema produtivo galego, facilitando os procesos de creación,
consolidación e crecemento empresarial e tendo entre os seus obxectivos facilitar
a internacionalización das empresas galegas.
Dentro do Plan estratéxico de Galicia 2015-2020 atópase a Estratexia de
Internacionalización da Empresa Galega 2020 que establece cinco eixos de
actuación e dous obxectivos: que en 2020 a participación das exportacións no PIB
acade o 40% e incrementar en máis dun 25% o número de empresas
exportadoras, ata chegar ás 8.000 empresas, obxectivos que non parece que se
teñan acadado segundo os últimos datos publicados.
Se analizamos a evolución das exportacións galegas nos últimos anos, segundo os
estudos publicados polo Consello Económico e Social de Galicia, o Foro
Económico de Galicia e os Informes de Comercio Exterior do Instituto Galego de
Estatística, pois vemos que seguen caracterizándose por unha baixa
diversificación, concentrándose a maior parte en dúas empresas e cunha forte
concentración cara o mercado europeo.
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Por todo o exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. O Goberno galego ten avaliado nos últimos anos os resultados obtidos
polos programas de internacionalización desenvolvidos polo Igape? De ser
así, cando imos ter esa información?
2. Cando se vai dar a coñecer o informe final do Plan estratéxico de Galicia
2015-2020?
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3. O Goberno galego ten elaborada unha estratexia de internacionalización
con implantación xa neste exercicio 2021? De ser así, cando imos ter esa
información?

Pazo do Parlamento, 7 de abril do 2021
Asdo.: Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Juan Carlos Francisco Rivera
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 07/04/2021 16:29:51
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Juan Carlos Francisco Rivera na data 07/04/2021 16:30:02
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Á Mesa do Parlamento
Carmen Rodríguez Dacosta e Martín Seco García, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
O xoves 1 de abril de 2021, converteuse nun xoves santo de lume en Galicia,
debido as altas temperaturas e fortes ventos, tiveron consecuencias no monte
galego, producíndose ao menos catro incendios de superficie superior ás 25
hectáreas.
O máis grave deles, segundo indican os medios de comunicación, comezou en
Folgoso do Courel que se estendeu ao veciño concello de Samos, queimando ao
redor de 300 hectáreas das cales 150 hectáreas son de arborado e 195,85 de monte
raso, e obrigaba a Consellería a activar o índice de gravidade potencial 2 por
perigo para as vivendas na parroquia de Gundriz.
Outros dous lumes de importante extensión declaráronse na provincia de
Pontevedra, un deles en Cercedo-Cotobade e outro en Rodeiro. O primeiro
calcinaba 52,5 hectáreas (49 de arborado e 3,5 de monte raso) e ameazaba o
núcleo de Cuspedriños, coas llamas apenas a 300 metros das casas. O segundo
producíase na parroquias de Pedroso e arrasou 126 hectáreas na parroquia de
Pedroso (120 de monte raso e 6 de arborado).
O incendio de Folgoso do Courel, o segundo xa en so uns días, comezaba a
medianoite. A Brigada de Refuerzos Forestales (BRIF) de Laza non puido chegar
á zona cos medios aéreos segundo manifestaban debido ás malas condiciones
meteorolóxicas. No terreo traballaban dous axentes, cinco brigadas, catro
motobombas e unha pala, segundo Medio Rural.
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A medida preventiva por risco para as vivendas, no núcleo de Portela, ordenábase
arredor das 6 da madrugada e estivo vixente ata ás doce horas, a superficie
queimada ascendía a 300 hectáreas.
En relación ao de Cercedo - Cotobade, que comezaba a medianoite, e afectaba á
parroquia de San Xurxo arrasaba a cifra de 52,5 hectáreas e puxo en perigo ás
casas en Cuspedriños.
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Ademais destes tres incendios, acontecía outro incendio en Marcelle, Monforte de
Lemos. Queimando 38 hectáreas, das que 30 se correspondían cunha zona
arborada e o resto, con monte raso. O despregamento anti incendios reportou un
incidente cunha aeronave, que sufriu un reventón na roda cando se dispoñía a
cargar auga na base de Doade. Por outra banda todo apunta a que o mesmo
iniciouse por unha solicitude de queima que consecuencia das condicións
climatolóxicas existente ese día adquiriu unhas importantes dimensións moi
superiores ás solicitadas.
Convertíase o Xoves Santo na primeira xornada negra de incendios en Galicia,
con cerca de 600 hectáreas calcinadas en catro grandes lumes.
E común que se produzan incendios forestais recorrentes nos ecosistemas de máis
valor de Galicia e coma sempre os deberes sen facer, principio básico dun sistema
de prevención e extinción de incendios forestais que ten que expandirse e
contraerse en función das necesidades, principio que a Xunta de Galicia sempre
esquece.
Temos que facer constar que a principios de ano Amigos da Terra solicitoulle a
presidente do Consello Forestal de Galicia, e conselleiro de Medio Rural unha
reunión para analizar os fallos do ano 2020 e elaborar un Pladiga 2021, e o
conselleiro nin contestou nin sequera convocou ao Consello Forestal para tratar
este asunto.
Ante a recente vaga de incendios, con máis de 600 hectáreas arrasadas en Semana
Santa, moitas delas arboradas e en zonas especialmente sensibles como o ZEC
(zona de espacial conservación) Ancares-Caurel, e con ameazas a bens e persoas
téndose que declarar o índice de gravidade potencial 2 nalgúns casos, cabe
preguntarse que está a facer neste intre a Xunta de Galicia e a Consellería do
Medio Rural en particular, para evitar o que, á vista do que aconteceu estes
últimos días, pode ser outro verán desastroso en incidencia e afección incendiaria.
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Polo exposto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Cantos foron os incendios producidas por queimas descontroladas durante
o mes de marzo, e a primeira semana de abril de 2021? E en cantos deles
se activou ou se deu aviso aos servicios de prevención e extinción?
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2. Coñecendo as previsións meteorolóxicas para a Semana Santa coma a
Xunta de Galicia non prohibiu as queimas nestes días?
3. Por que se deixaron sen efecto as quendas de gardas o 30 de marzo de
2021, cando tiñan previsto inicialas o dia 3 de abril de 2021, segundo
manifestan as centrais sindicais?
4. Que medios están contratados neste momento e para cando se ten previsto
a contratación das brigadas de seis meses?
5. Cal foi a causa de que no despregamento antiincendios en Marcelle unha
aeronave sufrira un reventón na roda cando se dispoñía a cargar auga na
base de Doade? Cando se realizara na mesma a última revisión?
6. Que tipo de traballos preventivos e de mellora das infraestruturas de
prevención está a levar a cabo neste intre a Consellería do Medio Rural e
ten previsto realizar este exercicio?
7. Para cando se pensa presentar o Pladiga 2021?
8. Cando pensa afrontar a Consellería a necesaria e demandada
reorganización do seu dispositivo de defensa contra incendios, que dea
solución aos graves problemas de persoal enquistados desde hai anos, e
implemente as múltiples medidas de mellora propostas tanto no seo da
Comisión Especial creada no Parlamento logo da vaga de lumes do 2017,
como presentadas polo Grupo de Expertos creado como recomendación da
anterior, así como as demandadas e expostas por outros organismos,
entidades e colectivos como as propias universidades?
9. Que tipo de plan de queimas prescritas, anunciado como novidade este ano,
pensa levar a cabo a Consellería? De que xeito e en que lugares pretende
executalo? Quere isto dicir que a Consellería asume definitivamente o
fracaso do anterior modelo de “ceos limpos”, en que os lumes, algúns dos
cales podían ser prescritos, estaban absolutamente proscritos? Estamos
logo ante un cambio de paradigma, onde, tal e como recomendan algúns
expertos, o lume pode ser un aliado e unha ferramenta eficaz para
incrementar a resiliencia do territorio fronte aos incendios forestais?
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Pazo do Parlamento, 7 de abril do 2021
Asdo.: Carmen Rodríguez Dacosta
Martín Seco García
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
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Asinado dixitalmente por:
María del Carmen Rodríguez Dacosta na data 07/04/2021 16:33:14
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Martín Seco García na data 07/04/2021 16:33:22
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Á Mesa do Parlamento
Noa Díaz Varela e Luís Manuel Álvarez Martínez, deputada e deputado
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte pregunta para a súa resposta por escrito.
O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e o alcalde de Lalín, Xosé Crespo,
inauguraban o 10 de xaneiro de 2010 en Lalín unha mostra sobre o período
arxentino de Maruja Mallo e Luís Seoane. Titulada Creacións máxicas de
medidas exactas, Maruja Mallo e Luis Seoane en Bos Aires (1936-1965) e
comisariada por Antón Castro, a exposición foi organizada polo Concello de
Lalín co apoio da Xunta de Galicia, tal e como informaba aos medios de
comunicación a propia consellaría ese mesmo día.
A mostra, que permaneceu aberta ata mediados de marzo, estaba composta por
unha escolma de 43 obras descoñecidas ata o momento, 17 de Maruxa Mallo e 26
de Luis Seoane, que xa no momento do seu anuncio eran obxecto de crítica a
respecto da súa autenticidade.
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No caso da artista viveirense, dous meses despois de inaugurar a mostra, os
expertos encargados pola familia Mallo de catalogar a súa obra remitiron unha
carta á Real Academia Galega de Belas Artes advertindo de que non existía
referencia algunha a esas pezas e de que os elementos pictóricos dos cadros son
“incoherentes” e “carecen da súa esixente técnica e rigorosa maneira de pintar”.
A misiva viña referendada colexiadamente polo comité científico do Catálogo
Razonado de Óleos.
No caso de Seoane, a propia Fundación cuestionou no mes de xuño nun informe
que o artista pintase 18 das 26 obras a el atribuídas e expostas en Lalín. Dende a
sinatura dos lenzos ata os traslados entre formatos ou cuestións máis técnicas
referidas ao estilo do artista son postos en cuestión nese detallado estudo no que
concluía: "Se puidésemos acreditar a autoría de Luís Seoane, estariamos ante
unha boa nova, ao poder descartar a hipótese dun movemento de obras falsas, e
veriámonos na obriga de abrir unha nova liña de investigación sobre unha
maneira de facer que ata o de agora non estaba documentada. Mentres, o rigoroso
sería como mínimo manter a distancia". É importante subliñar que este informe
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técnico deu lugar a outro legal que foi trasladado en novembro ao padroado da
Fundación -do que, entre outros, forma parte o conselleiro de Cultura- e que fala
dun posible delito de estafa na súa modalidade agravada.
Esas mesmas obras foran xa rexeitadas polo Museo de Belas Artes da Coruña e
pola propia Fundación Luis Seoane en 2013 cando organizou a mostra Luís
Seoane nas coleccións privadas.
Á vista dos informes de persoas expertas cuestionando a autenticidade dalgunhas
obras de dúas das figuras máis consagradas da pintura galega do pasado século, a
este grupo parlamentario sorpréndelle a actitude pasiva da Consellaría de Cultura,
que proseguiu avalando e apoiando economicamente a mostra. Do mesmo xeito,
sorprende que a Consellaría de Cultura financie proxectos artísticos se existen
dúbidas acerca da súa validez ou autenticidade e sen ter realizado ningunha
investigación ao respecto.
Por todo isto, a deputada e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1. Por que a Xunta de Galicia apoiou economicamente a exposición
Creacións máxicas de medidas exactas, Maruja Mallo e Luis Seoane en
Bos Aires (1936-1965) se existían dúbidas acerca da autenticidade da maior
parte das obras?
2. Non considerou a Consellaría necesario realizar algunha investigación ou
valoración previa acerca das obras sobre as que existían dúbidas?
3. Como se xestou esa exposición? Cal foi o papel da Consellaría?
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4. Por que avalou esta mostra en Lalín se anos antes 15 das mesmas obras de
Luis Seoane foran rexeitadas polo Museo de Belas Artes da Coruña,
dependente do Goberno galego?
5. Cal é a razón de que o conselleiro de Cultura non asista á reunión que
convocou de urxencia o Padroado da Fundación Luis Seoane?
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6. Coñecía o conselleiro o informe legal realizado pola Fundación Luis
Seoane que contempla un posible delito de estafa na súa modalidade
agravada? Tomou a Consellaría algunha medida ao respecto?
7. Pensa adoptar o Goberno galego algunha medida para dilucidar a autoría
das obras cuestionadas por diversos especialistas da exposición Creacións
máxicas de medidas exactas, Maruja Mallo e Luis Seoane en Bos Aires
(1936-1965) que contou con financiamento da Consellaría de Cultura?

Pazo do Parlamento, 7 de abril do 2021

Asdo.: Noa Díaz Varela
Luís Manuel Álvarez Martínez
Deputada e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
Noa Susana Díaz Varela na data 07/04/2021 17:41:24
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Luis Manuel Álvarez Martínez na data 07/04/2021 17:41:34
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OFICINA PARLAMENTAR
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Á Mesa do Parlamento
Alexandra Fernández Gómez, Luis Bará Torres e Paulo Ríos Santomé,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita, sobre o novo Plan de Seguridade Viaria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Plan de Seguridade Viaria de Galiza 2016-2020 rematou a súa vixencia no
pasado ano 2020. Cando estamos en abril de 2021 non está aprobado o novo plan, o que
pon de manifesto a falta de previsión e planificación da Consellaría de Infraestruturas e
Mobilidade.
Por outra parte, na web da Consellaría consta o informe de seguimento de
outubro de 2018, e non hai constancia de que estea realizado un estudo de avaliación do
Plan 2016-2020. A última memoria anual publicada na web da Consellaría é a de
Seguridade Viaria correspondente a 2019.
Con respecto aos últimos datos dispoñíbeis, correspondentes ao ano 2020, poñen
de manifesto unha elevada cifra de sinistralidade e un alto número de vítimas mortais,
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malia a importante redución da mobilidade e da sinistralidade viaria por causa da
pandemia da COVID 19.
Segundo se desprende da consulta do portal de contratos públicos de Galiza, está
en tramitación o contrato de servizo para a redacción e seguimento do Plan de
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Seguridade viaria de Galiza 2021-2025, cun orzamento base de licitación de 143.270,
05 euros e un prazo de execución de 27 meses.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Cando ten previsto o Goberno galego presentar o informe de avaliación final do
Plan de Seguridade Viaria 2016-2020?
. Que valoración fai o Goberno galego dos datos de sinistralidade viaria e
mortalidade nas estradas do ano 2020?
. Que previsións ten o Goberno galego para a aprobación e entrada en vigor do
novo Plan de Seguridade Viaria 2021-2025?
. Ten previsto o Goberno galego abrir un proceso de participación institucional e
social para a elaboración e aprobación do novo plan?
. Ten previsto o Goberno galego incorporar no novo plan as propostas do
parlamento galego?
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Santiago de Compostela, 8 de abril de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Xosé Luis Bará Torres na data 08/04/2021 11:29:05

Paulo Ríos Santomé na data 08/04/2021 11:29:09

CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
REXISTROWUkOgdbBT7
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Alexandra Fernández Gómez na data 08/04/2021 11:29:15
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Á Mesa do Parlamento
Carme González Iglesias, Alexandra Fernández Gómez, Ramón Fernández
Alfonzo e Daniel Pérez López, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta escrita, relativa á continuidade
da actividade de construción e reparación naval na concesión portuaria do estaleiro “San
Enrique” de Vigo (antigo Vulcano).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O estaleiro Vulcano, no barrio de Teis da cidade de Vigo, constituía unha das
principais unidades produtivas do sector naval vigués, desenvolvendo a súa actividade
por espazo de cen anos, cunha notábel relevancia en termo de impacto socioeconómico,
tanto en postos de traballo directos e indirectos como en mobilización de industria
auxiliar metal. A sociedade mercantil que xestionaba o estaleiro iniciou un
procedemento concursal no Xulgado do Mercantil que concluíu a inicios do presente
2021 coa extinción da mesma. No desenvolvemento do citado procedemento concursal
transferiuse, tras ratificación da Audiencia Provincial de Pontevedra, a súa unidade
produtiva a unha nova empresa, Marina Meridional, asumindo os seus activos entre os
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que se incluía a concesión portuaria adxudicada o 26 de xuño de 2009 a Vulcano e
vixente ata o 15 de decembro de 2027, constituíndo o novo estaleiro "San Enrique" nas
súas instalacións.
Mariña Meridional tomou posesión definitiva da titularidade do estaleiro e dos
seus dereitos, iniciando ademais os traballos destinados á reactivación do estaleiro,
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efectuando contratación de persoal, realizando labores de mantemento e posta a punto
das súas instalacións, e despregando un intenso labor de prospección comercial, tendo
actualmente en estudo 37 propostas de traballo de construción e reparación naval por un
total de 240 millóns de euros.
Durante todo o proceso de traspaso da unidade produtiva, a

Autoridade

Portuaria (AP) de Vigo, por decisión discrecional do seu presidente, Enrique López
Veiga, e sen a anuencia do Consello de Administración, desenvolveu unha intensa
ofensiva administrativa e legal, utilizando a Avogacía do Estado, co obxectivo de
impedir a transferencia dos dereitos concesionais de Vulcano a Marina Meridional. É
preciso sinalar, que eses dereitos son indispensábeis para o desenvolvemento da
actividade do estaleiro, tanto polo acceso a lámina de auga como pola titularidade de
dominio portuario de aproximadamente un 40% da superficie do mesmo. Diante das
resolucións xudiciais negativas, tanto polo Xulgado do Mercantil, como da propia
Audiencia Provincial, a Autoridade Portuaria de Vigo decide formular un conflito no
Tribunal de Conflitos Xurisdicionais.
O citado Tribunal ditou, a data do 24 de marzo de 2021, a sentenza número
1/2021 en cuxo fallo determina estimar o

conflito positivo xurisdicional entre a

Delegación do Goberno en Galiza e o Xulgado do Mercantil número 3 de Pontevedra,
declarando que "corresponde á Administración a potestade para tramitar e resolver o
expediente para declarar a extinción da concesión demanial no porto de Vigo outorgada
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pola Autoridade Portuaria de Vigo á entidade mercantil Factorías Vulcano S.A.". Non
entanto, ese recoñecemento de potestade non dá por resolta a citada concesión, da que
hoxe é titular, tras a adquisición da unidade produtiva, Marina Meridional, xa que a
resolución deberá practicarse de acordo co procedemento previsto na normativa de
aplicación e co acordo expreso do Consello de Administración da Autoridade Portuaria.
Nese sentido, o propio presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez
2
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Almuiña, sinalou

publicamente non descartar a posibilidade de que no caso de

resolverse a concesión póidase arbitrar unha autorización temporal que permita a
continuidade da actividade do hoxe denominado estaleiro "San Enrique", até a
resolución dun eventual novo concurso de concesión.
Con todo, as manifestacións públicas do anterior presidente da AP de Vigo,
Enrique López Veiga, nas que afirmaba que destinar a concesión a "un novo estaleiro"
non lle parece "o máis adecuado", mentres que o "uso loxístico" sería "o máis sensato",
verifican que, tal e como denunciou desde un inicio o Bloque Nacionalista Galego, a
ofensiva administrativa e xudicial emprendida pola AP para resolver a concesión de
Vulcano estaba motivada no obxectivo de finiquitar a actividade de construción e
reparación naval e destinala a outros usos, singularmente, os referidos a loxística de
contedores. A este respecto, resultan tamén moi preocupantes as declaracións do Sr.
Vázquez Almuíña nas que admite que unha futura nova concesión poida destinarse a
usos distintos que os actuais. Este extremo suporía un duro golpe para a industria naval
viguesa e empresas auxiliares, e conta co rexeitamento frontal tanto de organizacións
sindicais, empresariais como da maioría das forzas políticas na cidade de Vigo.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Que medidas ten previsto adoptar o Goberno galego para asegurar a
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continuidade da actividade naval e do emprego no estaleiro "San Enrique" de Vigo
(antigo Vulcano)?
. Ten previsto a Xunta solicitar que se prioricen os usos destinados á actividade
da industria de construción e reparación naval no suposto dunha nova concesión
demanial da parcela concesionada no seu momento a Factorías Vulcano S.A.?
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. Mantivo a Xunta ou ten previsto manter, algún contacto coa actual titular da
concesión, a sociedade Mariña Meridional, para avaliar a continuidade da mesma ata o
fin previsto da vixente concesión en decembro de 2027?
. Considera o Goberno galego prescindible a actividade produtiva do estaleiro
"San Enrique" de Vigo (antigo Vulcano)?

Santiago de Compostela, 8 de abril de 2021

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

Asinado dixitalmente por:
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Daniel Pérez López na data 08/04/2021 12:13:29

Ramón Fernández Alfonzo na data 08/04/2021 12:13:34

Alexandra Fernández Gómez na data 08/04/2021 12:13:43
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María do Carme González Iglesias na data 08/04/2021 12:13:54
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Á Mesa do Parlamento
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro, Noa Presas Bergantiños, María González
Albert e Mercedes Queixas Zas, deputado e deputadas do Grupo Parlamentar do
Bloque Nacionalista Galego (BNG),

ao abeiro do disposto no Regulamento da

Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta escrita, sobre as medidas para a
conservación do patrimonio cultural inmaterial na rehabilitación do Museo
Arqueolóxico Provincial de Ourense.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente estanse a executar as obras de rehabilitación arquitectónica do
antigo Pazo Episcopal, hoxe Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, adxudicado á
empresa COPASA, en virtude de acordo de 6 de xuño de 2019 por un importe de
9.209.310 €, IVE incluído.
Dende o BNG puidemos comprobar como na execución das referidas obras de
rehabilitación destruíuse (por mor da inopinada “limpeza” dun muro) un “Taboeiro de
Muíño” labrado en tempo inmemorial nunha das pedras do edificio do Museo
Arqueolóxico.
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O taboeiro de muíño é un elemento esencial dun xogo tradicional do noso
patrimonio lúdico que puidera ter a súa orixe nun pasamento dos canteiros durante a
construción da Catedral de Ourense. Un deses taboeiros figuraba (falamos en pasado
toda vez que foi eliminado polas obras de “rehabilitación) nunha das pedras do edificio
do Museo Arqueolóxico, existindo outros exemplares no interior da propria Catedral de
Ourense.
1
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O xogo do muíño, alcumado por Alfonxo X como “alquerque de 9”, fica
recollido no seu manuscrito do século XIII denominado Libro de Xogos. Xa que logo
trátase dun importante elemento do noso patrimonio cultura inmaterial, asociados aos
usos sociais, festivos e lúdicos da poboación e por iso merecente de conservación e
protección, segundo mesmo a Unesco.
Este novo episodio de desleixo na execución das obras públicas, neste caso
esnaquizando un elemento do noso patrimonio cultural a protexer na propia
intervención pública, ven ser outra nova manifestación -ben elocuente e significativa- da
nula preocupación pola conservación e coidando das expresións culturais e históricas da
Galiza en xeral, e de Ourense en particular.
Como é ben coñecido Ourense é unha das cidades e provincias máis importantes
de toda Europa en patrimonio histórico, etnográfico e cultural (no caso de que esta
última non inclúa ás precedentes) e por estas razóns, e tamén por motivos turísticos e
económicos, para que as anteriores non foran abondo, cumpre estremar as accións para
a súa conservación, rehabilitación e posta en valor, máxime nun momento no que todas
as manifestacións culturas, mesmo as máis tradicionais e con maior arrigo social, están
sendo de constantes agresións por a principal institución local de Ourense.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Autorizou ou informou favorablemente a Xunta de Galiza as obras de
rehabilitación do Museo Arqueolóxico de Ourense, antigo Pazo Episcopal?
. Realizou algunha comprobación sobre se o que se esta a executar
correspóndese co, no seu caso, autorizado?
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. Constáballe á Xunta de Galiza a existencia dun taboeiro do xogo de muíño
nunha das pedras do muro do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense?
. Que accións ou cautelas adoptou para a protección do mesmo?
. Considera que elementos como o indicado teñen valor como patrimonio
cultural e xa que logo son merecentes de protección e coidado?
. Que actuacións ten incoado ou previsto incoar a Xunta de Galiza para
determinar as responsabilidades derivadas das accións contra o patrimonio cultural de
Ourense descritas supra?

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Mercedes Queixas Zas na data 08/04/2021 12:50:15
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María González Albert na data 08/04/2021 12:50:19

Noa Presas Bergantiños na data 08/04/2021 12:50:28
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Iago Tabarés Pérez-Piñeiro na data 08/04/2021 12:50:35

4

50242

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
Xosé Luis Rivas Cruz, Paulo Ríos Santomé e Manuel Lourenzo Sobral,
deputados 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 remodelación do transporte público auspiciada polo Goberno galego trouxo,
entre outras, afeccións a usuarios/as do que antes era só transporte escolar e agora é
tamén transporte integrado.
Na chamada Comarca da Montaña da Coruña que abrangue, entre outros, os
concellos de Vilasantar, Sobrado dos Monxes e Curtis, hai alumnas/os de ensino
obrigatorio afectados/as pola supresión das súas paradas en outubro de 2020, logo da
reforma feita no transporte de viaxeiros que afecta ao transporte escolar no concello de
Curtis.
En concreto trátase de cinco alumnos e alumnas do CEIP de Teixeiro (Curtis)
que eran recollidas nas súas paradas habituais e que as viron modificadas afectándoos
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negativamente.
No seu momento foron enviados os respectivos informes desde o colexio ao
servizo de inspección educativa e de aí á Mobilidade da Xunta de Galiza sen que ata o
momento se resolvese nada. A problemática está aí, presente e causando molestias e
vulnerando dereitos básicos da poboación escolar .
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. É consciente o Goberno galego das incomodidades e vulneracións de dereitos
básicos que ocasionou a remodelación de itinerarios e paradas feita no ano pasado?
. Cando pensan resolver desde Mobilidade as anomalías e vulneracións de
dereitos ocasionados polo novo transporte Integrado nun sector do alumnado rural do
ensino público obrigatorio e que foron formuladas no seu momento desde os pais/nais,
centros educativos e servizo de inspección educativa?
. Consideran que non son graves de abondo como para dilatar no tempo a súa
resolución?

Santiago de Compostela, 8 de abril de 2021

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Paulo Ríos Santomé
Manuel Lourenzo Sobral

CSV: BOPGDSPGyJqR0jH3K4
REXISTRO5mrBt8Db64
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Deputados do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

Manuel Antonio Lourenzo Sobral na data 08/04/2021 13:19:30
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Paulo Ríos Santomé na data 08/04/2021 13:19:33
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Xosé Luis Rivas Cruz na data 08/04/2021 13:19:38
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Á Mesa do Parlamento
Olalla Rodil Fernández, Iria Carreira Pazos e Montserrat Prado Cores,
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 proxectos enviados pola Consellaría de Política Social ao Goberno
español para optar aos fondos do Plan de recuperación, transformación e resiliencia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Após anunciar publicamente algúns dos proxectos que a Consellaría de Política
Social remitiu ao Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 as propostas coas que o
Goberno galego quere optar aos fondos europeos Next Generation nesta materia.
Desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego solicitamos, ao
abeiro do artigo 9, copia deses proxectos e recibimos por resposta unha táboa na que
apenas se enuncian. Entre eles a construción residencia de persoas maiores segundo
novo modelo asistencial nunha zona con escasos recursos desa tipoloxía, o proxecto
piloto ‘Programa de coidados porta a porta’ ou o proxecto centro de día itinerante.
Alén de non explicar nin detallar en que consisten estas propostas ou cantos
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recursos económicos prevé mobilizar a Xunta de Galiza para os financiar, algúns
sorprenden como o proxecto piloto ‘Programa de coidados porta a porta’ pois o nome é
practicamente idéntico ao programa que o Goberno galego desenvolve desde hai anos,
ora ben, con escaso despregamento territorial.
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Desde o Bloque Nacionalista Galego vimos denunciando de maneira reiterada a
falta de transparencia e o escurantismo co que a Xunta de Galiza está a levar a cabo o
proceso de deseño das propostas galegas aos Next Generation. Falta de transparencia
que non atinxe só ao Parlamento (que xa é grave) senón ao conxunto da cidadanía
galega.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. En que consisten os proxectos presentados pola Xunta de Galiza ao Ministerio
de Dereitos Sociais e Axenda 2030 como proposta aos Next Generation?
. Cando fala da construción residencia de persoas maiores refírese a un único
centro ou a máis?
. En que consiste o Proxecto centro de día itinerante?
. Cre o Goberno galego que nunha área tan sensíbel como os dereitos sociais a
proposta presentada é suficiente ou, pola contra, cre que podería ser máis ambiciosa?
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Santiago de Compostela, 8 de abril de 2021

Asdo.: Olalla Rodil Fernández
Iria Carreira Pazos
Montserrat Prado Cores
Deputadas do G.P. do BNG
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Á Mesa do Parlamento
Mercedes Queixas Zas, Manuel Lourenzo Sobral e Daniel Castro García,
deputada e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita, sobre o aval e colaboración económica da Xunta de Galiza a unha
exposición de obra pictórica de Maruja Mallo e Luís Seoane.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Entre os meses de xaneiro e marzo de 2020 o Museo Municipal Ramón María
Aller de Lalín acollía a exposición Creacións máxicas de medidas exactas. Maruja
Mallo-Luís Seoane en Buenos Aires (1936-1965).
A exposición, comisariada por Antón Castro, anunciábase nos medios como un
conxunto de 43 obras -25 de Seoane e 18 de Mallo-, desde debuxos e tintas a algunha
acuarela e gouache, mais sobre todo óleos, conformada por pezas de coleccións
particulares, reunidas por primeira vez e na súa maioría inéditas para o público, que
permitía achegarse ao labor creativo de Maruja Mallo e Luís Seoane.
O propio comisario, Antón Castro, definía a exposición como unha “concisa e
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rigorosa selección de obras procedentes de coleccións privadas”, que buscaba “ilustrar a
importancia do seu traballo durante o exilio arxentino” desde o fío condutor da muller,
interpretada polos dous autores desde protagonismos plásticos e simbólicos diferentes.
O concello de Lalín anunciaba esta exposición como un fito histórico, unha
proposta de relevancia e dimensión excepcional que xustificaba a súa rotación por
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outras localidades galegas, e que servía para abrir o arranque do variado programa
cultural paralelo á popular LII Feira do Cocido.
A Xunta de Galiza, a través da Consellería de Cultura, apoiou e avalou esta
exposición, colaborando economicamente na súa organización e na edición do
correspondente catálogo, prologado polo propio conselleiro.
Con todo, o que parecía ser unha exposición pioneira e un novo piar para
ensanchar o recoñecemento galego e internacional da recoñecida mestría plástica de
Luís Seoane e Maruja Mallo, tornouse nun confuso viso de sombras, pois na propia
altura da exposición manifestáronse dúbidas sobre a veracidade da autoría das obras.
A Fundación Luís Seoane, depositaria do legado do autor, chegou a afirmar en
prensa que unha parte dos traballos mostrados eran falsos. Unha afirmación reiterada
colexiadamente polo comité científico do Catálogo Razoado de Óleos que está a
investigar o legado de Maruja Mallo para a súa catalogación.
Deste xeito, semella concluírse, tal e como está a facerse público desde
diferentes medios de comunicación, que esta exposición avalada e, en parte, custeada
pola Xunta de Galiza, mostrou obras falsas de Luís Seoane e Maruja Mallo.
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Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Coñecía a Consellería de Cultura as dúbidas preexistentes a respecto da
veracidade das 43 obras expostas supostamente atribuídas a Maruja Mallo e Luís
Seoane?

2

50250

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

. Como actuou a Consellería cando se fixeron públicos os documentos que
afirmaban a falsidade das obras mostradas durante o tempo da exposición no Museo
Municipal Ramón María Aller de Lalín?
. Contactou co alcalde do Concello de Lalín para analizar a situación e estudar
algunha acción?
. Contactou a Consellería cos asinantes dos dous informes que testemuñan a
falsidade das obras expostas?
. Que orzamento e a que accións concretas destinou a Consellería a súa
colaboración con todo o proceso relativo a esta exposición de obras falsamente
atribuídas a Maruja Mallo e Luís Seoane?

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

Daniel Castro García na data 08/04/2021 16:45:03
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Daniel Pérez López e Carme González Iglesias,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita, sobre a situación da factoría de REPSOL na Coruña.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O día 8 de abril a dirección de REPSOL comunicou á representación do persoal
do centro de traballo da empresa na Coruña a súa intención de aplicar un ERTE por
unha período de 6 meses. Unha medida inédita nesta factoría que afectaría a un total de
212 persoas.
A empresa REPSOL obtivo un resultado operativo de 600 millóns de euros no
ano 2020 (o duplo do agardado por analistas), e reduciu débeda nun 28%, o que
conduciu a unha suba da súa cotización en bolsa en canto se deron a coñecer os
resultados, anunciados con optimismo e satisfacción polo seu conselleiro delegado, o
Sr. Imaz, o 18 de febreiro.
Pouco despois desta presentación, o día 2 de marzo, o directivo de REPSOL foi
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recibido polo presidente Feijóo para, segundo reza a nota de prensa oficial, avaliar as
posibilidades dos Fondos Next Generation e os seus efectos na economía e no emprego.
Durante a reunión, e seguindo a mesma nota de prensa, o Sr. Imaz informou ao
presidente Feijóo dos proxectos de REPSOL na Coruña.
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O positivo dos resultados da empresa malia o contexto económico difícil, e o
posterior anuncio de investimentos na Coruña durante a reunión co presidente Feijóo,
fai que o ERTE anunciado pola empresa, como diciamos, inédito non só en REPSOL
Coruña senón nas empresas do sector de idénticas dimensións, resulte extremadamente
preocupante para o propio persoal e para a sociedade en xeral, sementando de dúbidas a
veracidade e solidez dos proxectos e outros anuncios corporativos e gobernativos, que
son desmentidos de xeito tan radical ao pouco tempo de ser realizados.
Feitos que poderían dar unha outra visión dos motivos e contido real da
entrevista entre Imaz e Feijóo, converténdoa nunha mera visita de cortesía para
anunciarlle a tormenta que viña provocar.
Por outra banda, o centro de traballo de REPSOL Coruña conta con un cadro de
persoal xa moi axustado para as necesidades operativas habituais, polo que resulta fora
de lugar a posibilidade de suspender total ou parcialmente os contratos deste persoal
reducindo aínda máis o número de horas efectivas de traballo.

Por estes motivos formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
. Cal foi o contido da reunión celebrada entre os señores Imaz e Feijóo?
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. De que proxectos falaron durante o transcurso da reunión?
. Tivo coñecemento o presidente Feijóo ou a Xunta de Galiza da intención da
empresa de aplicar medidas de carácter laboral ao persoal do centro da Coruña?
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. Participa a empresa REPSOL de algún dos proxectos da candidatura
comunicada pola Xunta de Galiza ao goberno do estado español para os fondos NEXT
GENERATION?
. Que opinión lle merece á Xunta de Galiza o anuncio do ERTE?
. Que ten pensado facer a Xunta de Galiza para evitar a aplicación do ERTE?
. Considera a Xunta de Galiza que existe algún perigo para o emprego na
factoría de REPSOL na Coruña?
. Que expectativas manexa a Xunta de Galiza para o futuro da factoría de
REPSOL na Coruña?

Santiago de Compostela, 8 de abril de 2021

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

Asinado dixitalmente por:

María do Carme González Iglesias na data 08/04/2021 17:21:34
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Á Mesa do Parlamento
Ramón Fernández Alfonzo, Daniel Pérez López e Carme González Iglesias,
deputados e deputada do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG),
ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para
resposta escrita, sobre a situación da empresa GABADI.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A empresa GABADI, da comarca de Ferrol, ven de pechar sen acordo o período
de negociación dun ERE extintivo por causas produtivas e organizativas. Unha medida
anunciada para 36 persoas dun total das 169 que actualmente traballan.
Trátase dunha empresa moi diversificada dentro do mercado da construción
naval, quer do punto de vista das actividades que realiza, que van desde a soldadura á
habilitación pasando pola andamiaxe, quer do punto de vista dos clientes e dos
mercados internacionais, xa que presta servizos, actualmente, en Dinamarca, Singapur,
Canada, China, ou Qatar, ademais de para NAVANTIA na ría de Ferrol.
Durante a negociación do ERE producíronse feitos que desmenten a necesidade
da execución dos despedimentos, como a realización desmesurada de horas extras ou a
contratación de empresas externas para a prestación de servizos que habitualmente
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realiza o persoal propio, algunha, por certo vinculada coa propia GABADI, como por
exemplo MONCINA. Outras das empresas subcontratadas foron GALICTIO, e
MONMEGA.
A empresa alega que a causa principal da medida que propón é a perda de
contratos en obra nova en Navantia, e propón como alternativa para os despedimentos
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unha serie de medidas que poden resumirse como a total desregulación das relacións
laborais dentro da empresa, negándose a asumir as alternativas propostas pola parte
social de redución temporal de contratos, máis coherente coa proposta e coas alegacións
que se conteñen na memoria empresarial, o que deixa en evidencia o feito de os
despedimentos tratarse dunha ameaza para conseguir o auténtico resultado perseguido,
que como diciamos non é outro que a desregulación das condicións de traballo.

Por todo isto formúlanse as seguintes preguntas para resposta escrita:
-É consciente a Xunta de Galiza de que a debilidade da posición negociadora da
representación legal dos traballadores e traballadoras nos expedientes de regulación está
a ser aproveitada de maneira fraudulenta polas empresas?
-Que medidas ten pensado executar a Xunta de Galiza para evitar estes abusos?
-Que ten previsto facer a Xunta de Galiza para evitar o deserto de ocupación en
Navantia Ferrol?

Santiago de Compostela, 8 de abril de 2021

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

Ramón Fernández Alfonzo na data 08/04/2021 17:29:48
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Á Mesa do Parlamento
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, Paloma Castro Rey e Pablo Arangüena
Fernández, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo Parlamentario dos
Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta por
escrito.
O 8 de marzo de 2021 a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
publicou no Diario Oficial de Galicia a Orde do 5 de marzo de 2021 pola que se
establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións, en réxime de
concorrencia non competitiva, destinadas á creación ou mellora de infraestruturas
nos concellos de Galicia con poboación inferior a 20.000 habitantes, para o ano
2021, cun crédito orzamentario 2.303.664,34 €, distribuídos en dúas anualidades,
1.357.232,67€ para 2021 e 946.431,67€ para 2022, sendo a axuda económica
subvencionable do 70 % do investimento subvencionable, co límite máximo de
67.760,00 € por concello (IVE incluído), ata o esgotamento do crédito.
Na propia exposición de motivos, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Vivenda manifesta que a finalidade destas axudas son “humanizar as vilas
galegas, atendendo á realidade sociodemográfica de cada unha delas, aplicando
unha nova visión sobre as nosas urbes enfocada no futuro e nas persoas, para o
que é preciso acometer actuacións orientadas a frear o despoboamento,
potenciando as infraestruturas e servizos, en definitiva, mellorando o benestar e
a calidade de vida da súa poboación”.
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Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan as seguintes
preguntas para a súa resposta escrita:
1ª) Cales son as razóns polas que a Xunta de Galicia fai esta convocatoria pública
en réxime de concorrencia non competitiva?
2ª) Considera o Goberno galego que as actuacións orientadas a “frear o
despoboamento, potenciando as infraestruturas, servizos e equipamentos e, en
definitiva, mellorando o benestar e a calidade de vida da súa poboación” non
debe ser un principio para atender aos 313 concellos galegos?
3ª) O Goberno galego ten algún plan para “acometer actuacións orientadas a
frear o despoboamento, potenciando as infraestruturas e servizos, en definitiva,
mellorando o benestar e a calidade de vida da súa poboación” máis alá desta
convocatoria de subvencións?

Rúa do Hórreo, s/n, Parlamento de Galicia. 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tlf: 981 551 530 · gp-socialista@parlamentodegalicia.es
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4ª) Cantas solicitudes se teñen recibido enumeradas por orde de solicitude e que
presentasen toda a documentación requirida?

Pazo do Parlamento, 8 de abril do 2021
Asdo.: Matilde Begoña Rodríguez Rumbo
Paloma Castro Rey
Pablo Arangüena Fernández
Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asinado dixitalmente por:
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 08/04/2021 17:29:34
Paloma Castro Rey na data 08/04/2021 17:29:43
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Pablo Arangüena Fernández na data 08/04/2021 17:29:51
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Á Mesa do Parlamento

Pablo Arangüena Fernández, Luís Manuel Álvarez Martínez, Paloma Castro Rey
e Patricia Otero Rodríguez, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do
Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte pregunta para a súa
resposta escrita.
O Consello da Xunta de Galicia o 21 de febreiro de 2019 autorizou a licitación
das obras para iniciar a 1ª fase de prolongación da Vía Ártabra ata a autoestrada
AP-9, entre o enlace da N-VI e a estrada autonómica AC-221, San Pedro de NósMabegondo, cun orzamento superior a 29,6 millóns de euros.
A referencia do Consello da Xunta de Galicia sinalaba que a licitación inclúe
unha modificación do contrato para executar a segunda fase da obra de entronque
coa AP-9 en canto o Ministerio de Fomento autorice esta conexión, cun
investimento total de 35 millóns de euros. Remataba a nota do Consello
indicando que a Vía Ártabra é unha vía estratéxica para a Xunta de Galicia
definida no Plan sectorial da rede viaria da Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre e
Oleiros, cuxos obxectivos son os de lograr a mellora das comunicacións na área
da Coruña e articular unha vía transversal para facilitar os tráficos de entrada á
cidade a través da N-VI, AP-9 e A-6.
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Débese lembrar que o dito Plan sectorial, aprobado en 2004, naceu coa premisa
de ser algo máis que un plan de infraestruturas de rede viaria, por iso, define
determinacións de política de intervención territorial que comprometen os
documentos que desenvolvan o plan; entre estas determinacións destacan a
potenciación da actividade comercial, o maior equilibrio territorial e cohesión
social e a liberalización das peaxes e, por suposto, todo iso minimizando o
impacto ambiental de conformidade coa normativa galega, española e europea.
Unha visión ampla das infraestruturas viarias de toda a contorna metropolitana da
Coruña non se pode circunscribir á conexión da Vía Ártabra coa AP-9,
incrementando a densidade de tráfico de saída e entrada á cidade pola avenida de
Alfonso Molina, no canto de buscar alternativas a esta vía urbana saturada; ao
tempo que unha verdadeira conexión dos concellos afectados, do conxunto de
polígonos industriais do cinto metropolitano da Coruña e das instalacións
portuarias esixe priorizar a conexión da Vía Ártabra coa A-6. Esta conexión debe
ser a verdadeira circunvalación de toda a comarca, xunto coa propia A-6 e a
terceira rolda, sen custos de peaxes. Levar o remate da Vía Ártabra á A-6 era e
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segue a ser unha necesidade, coa AP-9 é unicamente unha opción parcial e cativa
para todo o entorno metropolitano; iso si, incluso nos tres escenarios analizados
polo Ministerio de Fomento a sociedade concesionaria Autopistas del Atlántico
sería favorecida. Non obstante, o Plan MOVE 2009-2015 aínda en execución
eliminou da súa programación económica para a Vía Ártabra o treito AP-9 – A-6
de 5,4 quilómetros, cando ademais existía un estudo de trazado ata a A-6 que se
podería ter desenvolto como proxecto construtivo. O Concello de Cambre ten
achegado varios informes municipais aos centros directivos da Xunta de Galicia
con competencia nesta materia, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural,
Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, Axencia Galega de
Infraestruturas, sen que a día de hoxe se teñan atendido as incidencias postas de
manifesto nos ditos informes. O pasado 1 de agosto a Sociedade Galega de
Historia Natural (SGHN) denunciou diante da Fiscalía de Medio Ambiente “O
Trazado da Vía Ártabra entre o Polígono de Cambre e a Autovía A6 polo seu
elevado impacto ambiental, non avaliado conforme á lexislación vixente, e as
irregularidades na súa tramitación”.
Lamentable e incomprensiblemente, as obras da Vía Ártabra teñen arrasado xa
parte da zona húmida da Gándara, que acolle catro especies en perigo de
extinción e outras en estado de gran vulnerabilidade, ademais de funcionar como
barreira contra posibles inundacións nunha extensa área, estar incluído na
Reserva da Biosfera e figurar como hábitat prioritario na normativa europea e
como ben de interese cultural no catálogo da Xunta desde 1994.
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O 21 de decembro de 2020 a Axencia Galega de Infraestruturas publica un
anuncio polo que se somete a trámite de información pública o proxecto de
modificado número1 da Vía Ártabra, que contén modificacións na fase I e amplía
as súas determinacións á fase II, que está pendente da autorización de Fomento
para a conexión coa AP9.
A lei 21/2013, de avaliación ambiental, determina, por aplicación do seu artigo
43 e da súa DT primeira, que a DIA da obra, que data do ano 2009, perda
vixencia a partir dos 6 anos desde a entrada en vigor da lei, prazo que se cumpriu
o 12 de decembro de 2019, establecendo a mesma disposición transitoria o efecto
desa perda de vixencia: “el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de
evaluación del impacto ambiental del proyecto conforme a lo establecido en esta
ley”. Iso implica facer un estudo de alternativas, a correspondente comparativa
entre elas, a elección da máis axeitada, a proposta de DIA e a redacción do
proxecto baseándose na solución adoptada. A omisión deste trámite daría lugar á
nulidade dos actos administrativos que se adoptasen a partir do 12 de decembro
de 2019.
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Por iso os deputados e a deputada que asinan solicitan en resposta escrita
contestación ás seguintes preguntas:
1ª) Vai a Xunta de Galicia omitir conscientemente as determinacións da Lei
21/2013, que implican a perda de vixencia da DIA do proxecto e a necesidade de
iniciar novamente o trámite de avaliación ambiental?
2ª) Por que a Xunta impulsa a destrución dun espazo de elevado valor ecolóxico
e cultural como a zona húmida da Gándara?
3ª) Está a Xunta promovendo a toda costa un interese urbanístico particular en
detrimento do interese público xeral que debería presidir unha obra pública da
dimensión do proxecto da Vía Ártabra?
Pazo do Parlamento, 8 de abril de 2021

Asinado dixitalmente por:
Pablo Arangüena Fernández na data 08/04/2021 16:33:03
Luis Manuel Álvarez Martínez na data 08/04/2021 16:33:28
Paloma Castro Rey na data 08/04/2021 16:33:42
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Patricia Otero Rodríguez na data 08/04/2021 16:33:55
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A LA MESA DEL PARLAMENTO DE GALICIA

DaBEATRIZ PINO OCAMPO mayor de edad, provista de DNI
, coordinadora de CIUDADANOS GALICIA (CIUDADANOSPARTIDO DE LA CIUDADANÍA), y correo electrónico a efectos de
notificaciones
galicia .accion.institucional@ciudadanos-cs.org
,con
CIF G64283310, inscrito en el Registro de Partidos Políticos con fecha de 1
de junio de 2006 (Tomo V, folio 512 del Libro de Inscripciones), que al amparo
de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 7/2015, de 7 de agosto, de
iniciativa legislativa popular y participación ciudadana en el Parlamento de
Galicia, formula la siguiente PREGUNTA AL PARLAMENTO DE GALICIA
para ser formulada a la Xunta de Galicia:

PARA LA INCLUSIÓN COMO BENEFICIARIOS DE TODAS LAS
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS EN EL REAL DECRETO-LEY 5/2021, DE 12
DE MARZO, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA
SOLVENCIA EMPRESARIAL EN RESPUESTA A LA PANDEMIA DE LA
COVID-19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La nueva línea de ayudas, dotada con 11.000 millones de euros -7.000
de ellos en ayudas directas-, tiene como objetivo que las comunidades
autónomas concedan ayudas directas a los autónomos y empresas de los
sectores más afectados por la pandemia cuyos ingresos hayan caído más de
un 30% con respecto a 2019.

mentodegabcia.gal/tramites/csv/
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Se trata de ayudas muy necesarias para empresarios y autónomos de
nuestro país. Precisamente por esto, no se comprende que hayan sido
excluidos tantos. Los requisitos que ha fijado el Gobierno para que las
empresas y autónomos puedan acceder a las ayudas directas son bastante
restrictivos. Solo podrán recibir subvenciones 95 de las 538 ramas de
actividad que hay clasificadas: una quinta parte.
Cómo ejemplo, no podrán beneficiarse de estas ayudas las peluquerías,
lavanderías, ferreterías, tiendas de electrodomésticos, muebles, librerías,
floristerías, talleres, academias, tiendas de material deportivo, "souvenirs",
material eléctrico, material de construcción, jugueterías, ortopedias,
productos cosméticos, estaciones de servicio... De los casi mil CNAES apenas
el 10% pueden acogerse a las medidas, siendo esto a todas luces,
insuficiente.
Parece que lo lógico hubiera sido solo tener en cuenta como criterio para
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poder ser beneficiario de estas ayudas, la disminución real y efectiva de la
facturación en relación a 2019 como consecuencia de la pandemia y no excluir
epígrafes de actividades económicas solo por el hecho de haber sido
considerados esenciales o no.

Por todo ello,

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

PREGUNTA:

9
O
3

se
0_1T,

¿Va la Xunta de Galicia a instar al Gobierno de España a que rectifique la
exclusión injusta en el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la Covid-19, y puedan ser beneficiarios de las ayudas todos
aquellas empresas y autónomos que acrediten disminución de la facturación
en más de un 30%, en relación a 2019, como consecuencia de la pandemia?

Li
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En Santiago de Compostela, 24 de marzo de 2021.
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ESTRUTURA DO BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
1. PROCEDEMENTOS PARLAMENTARIOS

1.1. PROCEDEMENTOS DE NATUREZA NORMATIVA
1.1.1. NORMAS APROBADAS

1.1.2. PROPOSTAS DE NORMAS

1.2. PROCEDEMENTOS ESPECIAIS DE CARÁCTER INSTITUCIONAL
1.2.1. INVESTIDURA

1.2.2. MOCIÓN DE CENSURA

1.2.3. CUESTIÓN DE CONFIANZA

1.3. PROCEDEMENTOS DE CONTROL E IMPULSO

1.3.1. CONTROL SOBRE AS DISPOSICIÓNS DA XUNTA CON FORZA DE LEI
1.3.2. COMUNICACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA
1.3.3. EXAME DE PROGRAMAS E PLANS

1.3.4. ACORDOS, RESOLUCIÓNS OU PROPOSTAS DE COMISIÓNS ESPECIAIS OU DE INVESTIGACIÓN
1.3.5. MOCIÓNS

1.3.6. PROPOSICIÓNS NON DE LEI

1.3.7. OUTRAS PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN E ACORDOS

1.3.8. PROCEDEMENTOS DE CONTROL ECONÓMICO E ORZAMENTARIO

1.4. PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN

1.4.1. INFORMACIÓNS REMITIDAS POLA XUNTA DE GALICIA
1.4.2. SOLICITUDES DE COMPARECENCIA
1.4.3. INTERPELACIÓNS
1.4.4. PREGUNTAS

1.4.5. RESPOSTAS A PREGUNTAS

1.4.6. SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES E DOCUMENTOS DE DEPUTADOS E DE COMISIÓNS
1.4.7. RECONVERSIÓNS POR FINALIZACIÓN DO PERÍODO DE SESIÓNS

1.5. PROCEDEMENTOS RELATIVOS A OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS

1.6. PROCEDEMENTOS DE ELECCIÓN, DESIGNACIÓN E PROPOSTA DE NOMEAMENTO
1.7. PROCEDEMENTOS RELATIVOS AO DEREITO DE PETICIÓN

2. ELECCIÓN E COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO, RÉXIME E GOBERNO
INTERIOR, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
2.1. ELECCIÓN DO PARLAMENTO

2.2. COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO E DOS SEUS ÓRGANOS
2.3. RÉXIME E GOBERNO INTERIOR
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2.4. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO PARLAMENTO

3. ADMINISTRACIÓN DO PARLAMENTO DE GALICIA
4. INFORMACIÓNS E CORRECCIÓNS DE ERROS
4.1. INFORMACIÓNS

4.2.

CORRECCIÓNS DE ERROS
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